
  
 

 

BESLUITENLIJST 
 

Raadsvergadering 01-06-2021 (19:30 uur – digitaal) 

Aanwezig  Raad: 
Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle – vanaf agendapunt 5), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle), Paul Brou-
wers (Lijst Riel-Goirle), Ineke Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Fons Smits (CDA), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabri-
els (Pro Actief Goirle), Bert van der Velden (Pro Actief Goirle), Theo van der Heijden (VVD), Ad van Beurden (VVD), Trix Vissers (VVD), Stijn 
van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA), Arno de Laat 
(Arbeiderspartij Goirle-Riel) 

 College:  
Mark van Stappershoef (burgemeester), Jolie Hasselman (secretaris), Marijo Immink (wethouder), Johan Swaans (wethouder), Liselotte 
Franssen (wethouder), Tess van de Wiel (wethouder) 

  

Afwezig  Raad:  
College: - 

  

Voorzitter Burgemeester Mark van Stappershoef 

Griffier Berry van ’t Westeinde 

  

  

  

  

Opmerking De vergadering van 01-06-2021 kunt u hier terugkijken. 
 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/01-juni/19:30


Bladnummer Datum 

2 01-06-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

1 Opening - presentielijst De voorzitter opent de vergadering. 

2 Vaststelling van de agenda Toegevoegd wordt een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
van de PvdA over de verhoging van het minimumloon naar € 14,00 (agendapunt 
7a). 
De raad stelt de agenda vast. 

3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20-04-2021 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

4 Lijst ingekomen stukken De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stuk-
ken. 
Janneke van den Hout vraagt naar de afwikkeling van moties en toezeggingen. On-
duidelijk is wanneer deze afgewikkeld gaan worden. Roept op om de lijst conse-
quenter in te vullen.  
De burgemeester  
Geeft aan dat dit voortdurend een punt is van aandacht en de lijst met regelmaat 
onder de aandacht komt van het college. 

5 Raadsvoorstel vaststellen concept omgevingsvisie Goirle 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van het concept van de Omgevingsvisie Goirle.  
2. In te stemmen met de koers op hoofdlijnen die wordt voorge-

steld en de spelregels, die daarbij zijn geformuleerd, in het bij-
zonder ten aanzien van het volgende:  
a. De rol en sturingsfilosofie: we pakken een meer netwerkende 

rol en sturen op global goals.  
b. De positie van Goirle in de regio: wij kiezen positie als aan-

trekkelijke dorpse woongemeente met waardevolle natuur 
en landschappen en leveren een regionale bijdrage op het 
gebied van woningbouwbehoefte , extensieve recreatie, na-
tuurbehoud, klimaatadaptatie en energie en we richten ons 
ook op het gebied van sociale en zorggerelateerde ontwikke-
lingen.  

Amendementen en moties 
Bij dit voorstel zijn 21 moties (M1 t/m M15 en M17 t/m M21) ingediend. Zie hier-
onder. 
 
Toezegging 
Wethouder Franssen interpreteert de motie M3 als volgt: aan de initiatiefnemer 
wordt gevraagd aan te geven aan welke global goals zij specifiek willen bijdragen. 
Hiermee wordt de motie verwerkt in de omgevingsvisie. 
 
Wethouder Franssen zegt toe dat de intentie van motie M9 wordt meegenomen in 
het vervolgtraject. Over het tijdspad voor de invoering van de nieuwe omgevings-
wet volgt een raadsinformatiebrief. 
 
Stemverklaringen  
Mark Verhoeven motie M6 - Concept omgevingsvisie – Sportpark Riels Kwadrant 



Bladnummer Datum 

3 01-06-2021 
 

Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

c. De lagenbenadering: we bouwen de omgevingsvisie op in 4 
lagen (kwaliteitslaag, netwerklaag, gebruikslaag en milieu-
laag) en we leggen per laag kwaliteiten ontwikkelingen en 
rollen vast.  

d. De koers per deelgebied: we bepalen voor elk van de 9 deel-
gebieden een eigen specifieke koers, waarbij we prioriteren 
op beleidsthema´s en milieuambities bepalen, op basis van 
beschreven kwaliteiten, netwerken, gebruiksmogelijkheden 
en milieuaspecten.  

e. De operationalisering van de omgevingsvisie: we bepalen 
hoe we de omgevingsvisie gaan uitwerken en hoe deze door-
werkt in de andere Omgevingswet-instrumenten, hoe we 
gaan monitoren en hoe we omgaan met het actualiseren van 
de visie.  

 

In tegenstelling tot mijn fractie zou ik het eeuwig zonde vinden als wij naar het 
Riels Kwadrant dit soort zaken gaan verplaatsen, dat geldt zowel voor industrie als 
voor het sportpark. Natuurgebied hoeft het voor mij in eerste instantie ook niet te 
worden. Wat mij betreft laten we het als groene long tussen Goirle en Riel in. 
 
Deborah Eikelenboom motie M15- Concept omgevingsvisie – Uitdagingsrecht: 
Ik ben voor burgerinitiatieven maar taken van de gemeente overnemen vind ik een 
stap te ver gaan. 
 
Mark Verhoeven motie M21 - Concept omgevingsvisie – Windmolens niet in na-
tuur: 
Ik ben hierin vrij principieel. Ik heb bij de visie over zon en wind ook aangegeven 
dat ik niet sta te popelen om windenergie tussen onze dorpen. Ik blijf erbij dat ik 
vind dat we dat soort natuur moeten beschermen en zal daarom ook voor deze 
motie stemmen. 
 
 
Uiteindelijk raadsbesluit: 
De raad besluit zonder stemming conform het voorstel.  

6 Inlichtingen vanuit het college  Het college maakt hiervan geen gebruik. 

7 Vragen aan het college  Door Mark van Oosterwijk worden vragen gesteld aan het college nadere vragen 
over antwoord op schriftelijke vragen  kwartaalgesprekken CdT, IMW, MEE (artikel 
40, lid 5 Reglement van Orde). 
Door wethouders Immink en Van de Wiel worden de vragen beantwoordt. Naar 
aanleiding van de vragen zegt wethouder Immink toe de vraag over de verslagleg-
ging van de informele gesprekken schriftelijk te beantwoorden de intentie is om de 
stukken met antwoorden die ter inzage liggen raadsbreed te verspreiden. 

7a Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: 
Minimumloon ‘Voor 14’ 

Stemmingen 
De motie is aangehouden en wordt voor een volgende besluitvormende vergade-
ring geagendeerd. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/08-juni/19:30/C2-Antwoord-20-04-2021-op-vragen-PAG-Kwartaalgesprekken-inzake-Contour-de-Twern-IMW-MEE.pdf
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Raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Besluit 

Verzoekt het college waar mogelijk bij de landelijke politiek te 
lobbyen om het minimumloon naar 14 Euro te verhogen. 
 
Verzoekt de griffie de motie op 2 juni 2021 naar de landelijke 
politieke partijen en de VNG te sturen. 
 

 
  

7b Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp (M16):  
Hout stook ontmoedigen 
Verzoekt het college: 

• Dat mensen die stoken niet bewust zijn van slechte effecten op 
de volksgezondheid van de woonomgeving. 

• Een bewustwording campagne te beginnen op de nadelige 
effecten van hout stook en hoe deze effecten te voorkomen.  

Stemmingen 
De motie is aangehouden en wordt voor een volgende besluitvormende vergade-
ring geagendeerd. 
  
 

8 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 
De vergadering wordt op 1 juni 2021 om 23:30 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 juli 2021. 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 
 
 

, de griffier 
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Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

M1 D66 SP 5.  Concept omgevingsvisie- 
Anders weergeven spelregels 

Draagt het college op: 

• de tekst van de definitieve versie van de Omgevingsvisie rondom 
de spelregels zodanig aan te passen dat ze niet losstaand toege-
past kunnen worden; 

• hoofdstuk 6 uit de definitieve versie van de Omgevingsvisie te 
schrappen. 

Niet in stemming gebracht na 
toezegging om een verduidelij-
kende tekst op te nemen in 
hoofdstuk 6 

M2 VVD 5.  Concept omgevingsvisie - 
Spelregel 2 

Draagt het college op: 

• Dat bij deze spelregel van de verantwoording ook wordt gerap-
porteerd wat met de inbreng van belanghebbenden is gedaan. 

Overgenomen – niet in stemming 
gebracht 

M3 VVD 5.  Concept omgevingsvisie- 
Spelregel 4 

Draagt het college op: 

• Dat bij het gebruik van Global Goals duidelijk wordt gecommuni-
ceerd welke Global Goals van toepassing zijn / c.q. zijn geweest, 
zodat dit duidelijk is voor de initiatiefnemer. 

Niet in stemming gebracht na 
een toezegging over Global goals 
 

M3a VVD 5. Concept omgevingsvisie – 
Spelregel 6  

Draagt het college op: 

• Bij spelregel 6 op te nemen dat werkgelegenheid en ondernemin-
gen/economie ook een streepje voor dienen te hebben. 

Verworpen met 3 stemmen voor 
(VVD) en 16 stemmen tegen 
(LRG, CDA, PAG, SP, D66, PvdA, 
APGR) 
 
 

M4 VVD 5.  Concept omgevingsvisie – 
Spelregel 9  

Draagt  het college op: 

• Bij spelregel 9 duidelijk aan te geven wat onder infrastructuur 
wordt verstaan en welke prioritering daaraan wordt gegeven. 

Aangenomen met 12 stemmen 
voor (LRG (Verhoeven en 
Pelkmans), CDA, VVD, D66, PvdA, 
APGR) en 7 stemmen tegen (LRG 
(Brouwers en Schellekens), PAG, 
SP) 
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Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

M5 SP 5.  Concept omgevingsvisie – 
Riels Kwadrant omvormen tot 
natuurgebied  

Verzoekt het college: 

• Toe te voegen het Riels Kwadrant tot natuurgebied om te vor-
men  

• Te onderzoeken of het geschikt is voor herplanting van de 200 
bomen die gekapt zijn door de gemeente. 

Verworpen met 2 stemmen voor 
(SP) en 17 stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, D66, PvdA, 
APGR) 
 

M6 SP CDA 5.  Concept omgevingsvisie – 
Sportpark Riels Kwadrant  

Verzoekt het college: 

• Om de mogelijkheden voor Schuifruimte Sportvoorzieningen in 
het Riels Kwadrant uit de concept omgevingsvisie te schrappen. 

Verworpen met 8 stemmen voor 
(LRG (Verhoeven), CDA, PAG (Van 
Oosterwijk), SP, APGR) en 11 
stemmen tegen (LRG (Brouwers, 
Pelkmans en Schellekens), PAG 
(Gabriëls en Van der Velden), 
VVD, D66, PvdA). 
 

M7 D66 SP 5.  Concept omgevingsvisie – 
Autovrij en vergroend cen-
trum  

Draagt het college op: 

• in de definitieve versie van de Omgevingsvisie tekst op te nemen 
waarmee ruimte gemaakt wordt voor een meer auto- en fietsvrij 
centrum van Goirle; 

• in de definitieve versie van de Omgevingsvisie tekst op te nemen 
waarmee in de groenstructuur ook nadrukkelijk en expliciet inge-
zet wordt op verdere vergroening van het centrum. 

Niet in stemming gebracht – 
komt terug bij programma’s 
groen en mobiliteit 

M8 D66 PvdA 
SP 

5.  Concept omgevingsvisie – 
Meer aandacht voor OV – 
voetganger - fietser  

Draagt het college op: 

• zich hard te maken bij de volgende concessie (vanaf 8-7-2023) 
voor een verbetering van het openbaar vervoer in Goirle en Riel 
om zo bij te kunnen dragen aan een verbetering van de verbin-
dingen tussen diverse kernen; 

• bij de volgende concessie te zorgen zich er hard voor te maken 
dat in de directe nabijheid van belangrijke voorziening zoals onze 
woon-zorgcomplexen en winkelcentra een bushalte komt te lig-
gen / blijft liggen; 

Aangenomen met 16 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, SP, D66, 
PvdA, APGR) en 3 stemmen te-
gen (VVD) 
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onderwerp 

Dictum Stemming 

• ruimte voor fietsers en voetgangers in Goirle en Riel te optimali-
seren via het nog nader in te vullen mobiliteitsplan. 

M9 D66 SP PAG 
PvdA VVD 

5.  Concept omgevingsvisie - 
Delegatiebesluiten 

Draagt het college op: 

• uiterlijk aan het eind van de zomer van 2021 een debat te facilite-
ren in de raad over de wenselijkheid van het nemen van één of 
meerdere delegatiebesluiten, zodat eventuele besluiten hierover 
nog in 2021 genomen kunnen worden door de raad; 

• in het debat expliciet de mogelijkheid mee te nemen dat de raad 
in een vroeg stadium een gesprek op hoofdlijnen kan voeren over 
de wenselijkheid van een bepaalde ontwikkeling die afwijkt van 
vigerende regelgeving. 

 

Niet in stemming gebracht – de 
intentie van de motie wordt 
meegenomen in het vervolgtra-
ject.  Over het tijdspad voor de 
invoering van de nieuwe omge-
vingswet volgt een raadsinforma-
tiebrief. 

M10 D66 SP PAG 
PvdA 

5.  Concept omgevingsvisie – 
Uitvoeren gebiedsgesprekken  

Draagt het college op: 

• zodra het weer fysiek verantwoord is alsnog gebiedsgesprekken 
op locatie te organiseren voor onze inwoners; 

• de input uit de gebiedsgesprekken mee te nemen in het eerste 
‘onderhoud’ van de Omgevingsvisie in 2022. 

Niet in stemming gebracht =   
aan de strekking van de motie 
om fysiek gebiedsgesprekken te 
voeren zodra dit weer kan. Bij het 
onderhoud omgevingsvisie wordt 
dit meegenomen.  

M11 D66 SP 
PvdA  

5.  Concept omgevingsvisie – 
Natuur inclusieve landbouw  

Draagt het college op: 

• de term hoogproductieve landbouw niet meer in de definitieve 
versie van de Omgevingsvisie te gebruiken; 

• in de definitieve versie van de Omgevingsvisie in APGRarische ge-
bied vergelijkbare harde kaders te stellen met betrekking tot wa-
ter en ecologie als bij bos en heidegebieden. 

Verworpen met 9 stemmen voor 
(PAG, SP, D66, PvdA, APGR) en 10  
stemmen tegen (LRG, CDA, VVD) 

M12 LRG 5.  Concept omgevingsvisie – 
Verkleuring naar wonen be-
drijventerrein Veertels  

Draagt het college op: 

• In de Omgevingsvisie de zinsnede in 3.3.6 over verkleuring 
Veertels aan te passen naar: 
‘op Veertels is wel mogelijkheid tot verdere verkleuring van de 
randen.’ 

Wordt aangehouden – afwach-
ting van gedetailleerde dialoog 
met alle ondernemers 
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Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Stemming 

M13 PAG 5.  Concept omgevingsvisie – 
Verkleuring Tijvoort  

Verzoekt het college in de definitieve omgevingsvisie op te nemen: 

• Dat woningbouw op een deel van bedrijventerrein Tijvoort in de 
toekomst afweegbaar is, beginnend bij het gebied ingeklemd tus-
sen de Bergstraat, Wethouder de Brouwerstraat, Parallelweg en 
Nieuwkerksedijk en in een later stadium ook het gebied inge-
klemd tussen Bergstraat, Tijvoortsebaan, Parallelweg en Wim 
Rötherlaan; 

• Dat het Riels Kwadrant, in het bijzonder de strook langs de Turn-
houtsebaan, kan worden ingezet als ruimte voor nieuw bedrij-
venterrein als op voornoemd deel of voornoemde delen van Tij-
voort wordt omgevormd naar woningbouw en niet als schuif-
ruimte voor de sport; 

• Dat (ten minste de langs de Turnhoutsebaan gelegen zone van) 
het Riels Kwadrant deel uitmaakt van de A-58-zone (midden) en 
qua functies aansluit bij Katsbogten en Tradepark 58; 

Aangenomen met 12 stemmen 
voor (CDA, PAG, SP, D66, PvdA, 
APGR) en 7 stemmen tegen (LRG 
en VVD) 

M14 D66 SP 
PvdA 

5.  Concept omgevingsvisie – 
Ruimte voor wonen en wer-
ken 

Draagt het college op: 

• de genoemde motie van 3 november 2020 uit te voeren en te be-
kijken op welke manier onder andere in Veertels daar nu al mo-
gelijkheden voor bestaan; 

• de tekst in de definitieve versie van de Omgevingsvisie dusdanig 
aan te passen dat verkleuring van het huidige bedrijventerrein en 
afwaardering van de milieucategorie van de bedrijven die daar 
zijn gevestigd (op termijn) kan plaatsvinden. 

Wordt aangehouden – afwach-
ting van gedetailleerde dialoog 
met alle ondernemers 

M15 PvdA 5.  Concept omgevingsvisie - 
Uitdagingsrecht  

Verzoekt het college: 

• Een passage over het uitdagingrecht op te nemen in de defini-
tieve versie van de Omgevingsvisie; 

• Inwoners te informeren over de mogelijkheden die het uitda-
gingsrecht biedt. 

Aangenomen met 14 stemmen 
voor (LRG, CDA, PAG, D66, PvdA, 
APGR) en 5 stemmen tegen (VVD 
en SP) 
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Dictum Stemming 

M16 SP PvdA 5.  Concept omgevingsvisie - 
Houtstook  

Verzoekt het college: 

• Dat mensen die stoken niet bewust zijn van slechte effecten op 
de volksgezondheid van de woonomgeving. 

• Een bewustwording campagne te beginnen op de nadelige effec-
ten van hout stook en hoe deze effecten te voorkomen.  

 

Komt als motie over niet op de 
agenda opgenomen onderwerp 
terug. Alleen beslispunt over de 
bewustwordingscampagne. 
 

M17 VVD D66 5.  Concept omgevingsvisie – 
Beoordelen van plannen initi-
atiefnemers  

Draagt het college op: 

• Om bij het beoordelen van plannen van initiatiefnemers te han-
delen in de geest van de nieuwe omgevingsvisie om dingen mo-
gelijk te maken en naar kansen te kijken. Mocht het college toch 
afwijzend willen beschikken hierover de raad te informeren. 

Wordt aangehouden tot het de-
legatiebesluit. 

M18 VVD 5.  Concept omgevingsvisie – 
Geluidswal A58  

Verzoekt het college: 

• ParAPGRaaf 4.7.4 (bladzijde 65, regel 5) van de concept omge-
vingsvisie Goirle, als volgt aan te passen: 
[...] Wel zetten we in op mitigerende randvoorwaarden bij ont-
wikkelingen, waaronder de bouw van een geluidswal (of andere 
bouwwerken die dezelfde functie hebben) langs de grens van 
huidige en toekomstige Goirlese woongebieden en de A58. [...] 

Wordt aangehouden 

M19 VVD 5.  Concept omgevingsvisie -  
Raad informeren over koers-
wijziging 

Draagt het college op: 

• Om bij wijzigingen in de koers de raad te informeren. 

Wordt aangehouden tot het de-
legatiebesluit 

M20 LRG D66 5.  Concept omgevingsvisie – 
Splitsing A 58 zone  

Draagt het college op: 

• In de Omgevingsvisie het gebied A58-zone Westkant toe te voe-
gen aan deelgebied Buitengebied West. 

Aangenomen met 11 stemmen 
voor (LRG, CDA (Sperber), PAG, 
D66, APGR) en 8 stemmen tegen 
(CDA (Smits en Wolswijk), VVD, 
SP, PvdA) 

M21 LRG 5.  Concept omgevingsvisie – 
Windmolens niet in natuur  

Draagt het college op: Aangenomen met 10 stemmen 
voor (LRG, VVD (Van der Heijden 
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• In de Omgevingsvisie op te nemen dat natuurgebieden uitgeslo-
ten zijn voor plaatsing van windmolens. 

• In de omgevingsvisie op te nemen dat windmolens niet worden 
geplaatst binnen een afstand van minimaal 500 meter tot de 
grenzen van Natura 2000 gebieden. 

• In de omgevingsvisie op te nemen dat windmolens niet worden 
geplaatst binnen een afstand van minimaal 250 meter tot de 
grenzen van Natuurnetwerk Brabant. 

en Van Beurden), SP, PvdA, 
APGR) en 9 stemmen tegen (CDA, 
PAG, VVD (Vissers), D66) 

 


