
Amendement  
Schrappen prioritering uitbreidingslocaties 
Art. 27 Reglement van Orde 

   
 

 

Datum raadsvergadering: 21 december 2021 

Raadsvoorstel: Omgevingsvisie 

 

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 

 

Beslispunt 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 
2. De Omgevingsvisie Goirle, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 

vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0785.OmgvisieGoirle-ow01, met de bijbehorende 

bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke 

ordening, langs elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren versie) gewijzigd vast te 

stellen, met inbegrip van de volgende wijzigingen: 

 
A. In paragraaf 3.3.2 (pagina 37) vervallen de zinnen:  

‘In eerste instantie hebben Het Riels Kwadrant (als schuifruimte), Riel Noord en Zuid 

prioriteit. Vanwege de cultuurhistorische waarde van het akkercomplex en uitdagingen 

met betrekking tot mobiliteit komt Spaanse Hoek pas als laatste locatie in zicht.’   

B. In paragraaf 3.3.10 (pagina 41) vervallen de zinnen: 

‘In eerste instantie hebben Riel Noord en Zuid prioriteit. Vanwege de cultuurhistorische 

waarde van het akkercomplex en uitdagingen met betrekking tot mobiliteit komt 

Spaanse Hoek pas als laatste locatie in zicht.’ 

C. In paragraaf 4.1.3 (pagina 53) vervallen de zinnen: 

‘In eerste instantie hebben Riel Noord en Zuid prioriteit. Vanwege de cultuurhistorische 

waarde van het akkercomplex en uitdagingen met betrekking tot mobiliteit komt 

Spaanse Hoek pas als laatste locatie in zicht.’ 

 

Toelichting: 

 

A,B,C: Prioritering van de uitbreidingslocaties legt onnodige beperkingen op.  

 

Het is voor de gemeente Goirle en voor de kern Riel in het bijzonder belangrijk dat er gebouwd kan 
gaan worden en dat we daar de goede mogelijkheden ook benutten. Voor nu en in de toekomst. 
Daarbinnen willen we ruimte bieden aan initiatieven op het moment dat de tijd rijp is om eraan te 
beginnen. En we willen niet dat vanuit de omgevingsvisie een bepaalde volgorde waarin 
ontwikkeld mag worden dan belemmerend gaat werken.  
Eventuele prioritering wordt via de woonvisie, op basis van woonbehoefteonderzoek, nader 
geregeld. 
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