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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 30  juni 2021 ontvingen wij vragen van Janneke van den Hout (D66) over de proeftuin in Goirle. 
Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met de daarbij behorende antwoorden: 
  
Vraag 1: 
In de vergadering van 22 juni 2021 gaf u aan dat na het vaststellen van het raadsvoorstel Budget 
realisatie proeftuin Fokmast – Regte Heide een voorontwerp van het bestemmingsplan gepubliceerd 
en ter inzage gelegd zal worden.  
Voor welke van de deelopgave of deelopgaven zal een voorontwerp van het bestemmingsplan 
gepubliceerd worden?  
 
Antwoord 1: 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het noordelijke deelgebied, Fokmast en omgeving. De 
maatregelen die in de overige delen genomen worden kunnen gerealiseerd worden zonder 
bestemmingsplanprocedure. 
 
Vraag 2: 
Is het verhogen van het waterpeil om de Regte Heide te vernatten mogelijk zonder het vaststellen van 
een bestemmingsplan voor alle drie de deelopgaven?  
 
Antwoord 2: 
Ja, dit is mogelijk. Maar als het waterpeil opgezet wordt dan zullen de huidige percelen van de 
gemeentewerf en Paulissen onder water lopen, deze percelen moeten daarom opgehoogd worden. 
De ophoging, verplaatsing en uitbreiding worden mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan. 
 
Vraag 3: 
Indien niet voor alle deelopgaven een voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd: Wat is dan planning om de voorontwerpen van de bestemmingsplannen van de 
overige deelopgaven ter inzage te leggen.  
 
Antwoord 3: 
De maatregelen die in de overige deelgebieden nodig zijn kunnen gerealiseerd worden zonder 
bestemmingsplanprocedure. Hier zijn alleen vergunningsprocedures voor nodig. 
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Vraag 4: 
In de vergadering van 22 juni 2021 gaf u aan dat wanneer de omgevingswet van kracht wordt, het 
juridisch kader rondom de bestemmingsplanprocedure zodanig verandert dat het risico bestaat dat 
de beoogde vernatting van de Regte Heide (bovenliggend doel) niet meer mogelijk is.  
Waarom zou de omgevingswet (in tegenstelling tot het juridisch kader rondom de proeftuin) het 
onmogelijk of zeer moeilijk maken om de Regte Heide te kunnen vernatten?   
 
Antwoord 4: 
De omgevingswet maakt het niet onmogelijk of moeilijker om de Regte Heide te kunnen vernatten. 
Voor het vernatten is namelijk geen bestemmingsplanprocedure nodig. De nieuwe omgevingswet 
maakt het wel onmogelijk om de andere ontwikkelingen die in het bestemmingsplan opgenomen zijn 
te realiseren omdat dan getoetst moet worden aan nieuwe richtlijnen die de wet stelt. Er is dan geen 
sprake meer van een proeftuin en dat betekent dat we dan helemaal opnieuw zouden moeten 
beginnen. 
__________________________________________________________________________________ 


