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Door LRG is een aantal vragen gesteld in de voorbereiding op de oordeelsvormende 
raadsvergadering over de Bouwstenen Omgevingsvisie. Het antwoord op deze vragen treft u hierbij 
aan. 
 
1) Waarom is er gekozen om een andere gebiedsaanduiding te hanteren dan eerder in de 

Structuurvisie uit 2010 en het Landschapsbeleidsplan uit 2016?  
 
De gebiedsaanduidingen zijn in grote lijnen dezelfde. Op detailniveau is een aantal begrenzingen 
wat aangepast, waarbij logische lijnen zijn opgezocht hetzij vanuit het oogpunt van samenhang in 
het landschap danwel gelet op routes. 
 
2) Waarom is er gekozen om het Plangebied A-58 zone zo vorm te geven? 
Het gebied kent een grote diversiteit die niet makkelijk valt samen te vatten met in het oosten en 
westen verschillende uitdagingen. In de Structuurvisie 2010 staat dit nog aangegeven als Noord en 
West (Bakertand was toen nog geen onderdeel van de gemeente Goirle). 
 
In afwijking op eerdere beleidskaders, wordt in de Bouwstenennotitie een nieuw gebied 
geïntroduceerd, de A58-zone. In deze overgangszone tussen stad en (platte)land spelen veel 
ontwikkelingen. Deze grote dynamiek vormt de gemeenschappelijke noemer in dit gebied en 
daarmee de aanleiding om deze zone als afzonderlijk gebied voor te stellen. 
 
3)  Kijken naar de Structuurvisie en het Landschapsbeleidsplan is plan gebied Midden is vergroot 

ten opzichte van Riel-West (punt naar beneden ter hoogte van de Kiek/ Belslijntje). 
Waarom hiervoor gekozen? Wat zijn de consequenties hiervan? 
 
Vanuit de historie en de ontstaansgeschiedenis van het landschap behoort dit gebied meer bij het 
gebied Midden (natuur) dan bij gebied West (agrarisch). De begrenzing is daarom aangepast, 
waarbij de bestaande wegenstructuur als logische begrenzing is gehanteerd. Bij de koers voor dit 
gebied zal straks in de Omgevingsvisie meer aansluiting gezocht worden bij de visie voor het gebied 
Midden dan voor het gebied West.  
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4) Voor de leesbaarheid; kan er een overzichtskaart waarin alle plangebieden staan afgebeeld 
worden toegevoegd? 

 
Deze is bijgevoegd. 
 
5) Op dit moment stroken de Structuurvisie, het landschapsbeleidsplan en de concept 

Omgevingsvisie niet altijd met elkaar. Wanneer worden de Structuurvisie en het 
Landschapsbeleidsplan geactualiseerd? 

 
De Omgevingsvisie zal de Structuurvisie gaan vervangen en is in feite de actualisatie van deze 
Structuurvisie. Bestaande beleidskaders, zoals het Landschapsbeleidsplan, worden voor wat betreft 
het visionaire deel in deze Omgevingsvisie geïntegreerd en voor zover nodig geactualiseerd.  
 
Onderwerp voor discussie: 
In het raadsvoorstel staat dat de 3 centrale waarden een van de belangrijkste onderdelen van de 
bouwstenen zijn. Ze vormen het uitgangspunt en zullen als kapstok worden gebruikt voor de 
omgevingsvisie. Wij zien de genoemde centrale waarden als containerbegrippen waar ieder een 
eigen invulling aan kan geven en vragen ons af deze kunnen dienen als basis voor de 
Omgevingsvisie. 
 
Ten behoeve van deze discussie wordt verwezen naar pagina 18 van de Bouwstenen, waar nader 
wordt beschreven wat met de centrale waarden wordt bedoeld. 
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