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Voorafgaand aan de besluitvormende vergadering over de omgevingsvisie ontvingen wij schriftelijk 
vragen van de VVD. Hieronder treft u deze aan, met de daarbij behorende antwoorden. 

 
Vraag 1  
Kunt u duidelijkheid geven over de omgevingsvisie en met name het antwoord op de vraag of deze 
visie een levend document is of dat wat hierin beschreven staat is ook vast staat voor de toekomst?  
 
Antwoord: 
Ja, het is een levend document, in die zin dat de omgevingsvisie periodiek wordt geactualiseerd. Het 
streven van de wetgever is dat het omgevingsbeleid actueel is. Aangezien de raad wel over eventuele 
wijzigingen moet besluiten is het niet mogelijk om dit elke dag te actualiseren. In de omgevingsvisie is 
in paragraaf 5.1 daarom beschreven dat we de omgevingsvisie eens per 2 jaar bestuurlijk 
actualiseren.  . 
 
Vraag 2  
Met betrekking tot de energie hub in De Baars, het feit dat die op pagina 43 van de omgevingsvisie is 
ingetekend op vrij korte afstand van de Hoge Wal is in tegenspraak tot de uitleg in uw 
raadsinformatiebrief mbt het “ruime zoekgebied”. Kunt u dit uitleggen?  
 
Antwoord: 
De Omgevingsvisie Goirle gaat alleen over het grondgebied van de gemeente Goirle. HUB de Baars  
is veel groter, heeft betrekking op het grondgebied van de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, 
Oisterwijk en Goirle, en ligt voor een groot deel dus buiten onze gemeente. In onze Omgevingsvisie is 
schematische een ovale vorm gebruikt om de HUB op onze omgevingsvisiekaart aan te duiden. De 
begrenzing van het zoekgebied is niet exact, maar indicatief. Hoe de exacte begrenzing van HUB de 
Baars bij de buurgemeenten wordt, is onderwerp van het gebiedsproces zelf. Te zijner tijd zal de 
begrenzing bij de buurgemeenten door de raden van deze gemeenten in hun omgevingsvisies moeten 
worden vastgelegd. 


