
 

Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Aantekening 

1. LRG Omgevingsvisie – 
Windmolens 
buitengebied midden 

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 4.2.2 (pagina 54) de volgende zin toe te voegen: ‘Hierbij ontzien we de gebieden die zijn aangemerkt als Natura 2000, stiltegebied en 
Natuurnetwerk Brabant.’ 

b. In paragraaf 4.2.2 (pagina 54) de volgende zin toe te voegen: ‘En hanteren een zone van tenminste 500 meter ten aanzien van het Natura 2000 gebied 
en 250 meter van stiltegebied het Natuurnetwerk Brabant.’ 

 

2. LRG D66 Omgevingsvisie – 
Verstedelijking lange 
termijn 

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) vervalt de zin ‘Hiermee wordt naar verwachting tot 2030 voldoende in de (regionale) woningbouwbehoefte voorzien.’ 
B. In paragraaf 3.3.2 (pagina 37) wordt de zinsnede  

‘Op langere termijn (na 2030) is dat mogelijk onvoldoende voor de regionale verstedelijkingsbehoefte,’ Vervangen door: 
‘Op langere termijn is dat mogelijk onvoldoende voor de regionale verstedelijkingsbehoefte,’ 

C. In paragraaf 3.3.2 (pagina 37) wordt de zin  
‘Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn (na 2030).’ vervangen door: 
‘Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn.’ 

 

3. CDA Omgevingsvisie - 
Windenergie 

In de Omgevingsvisie staat in paragraaf 3.3.7. (p. 39):  
 
We richten ons in eerste instantie op zon op dak. We hanteren vervolgens de zonneladder en het afwegingskader uit de REKS. Dit betekent dat we hier 
terughoudend in zijn. Op langere termijn bekijken we voor windenergie waar dit onder voorwaarden van regelgeving omtrent natuur, infrastructuur, veiligheid 
en leefomgeving mogelijk is. 
Voorstel is om hier als volgt een zin aan toe te voegen: 
Dit houdt onder meer in dat het plaatsen van windturbines alleen plaats zal vinden met  
inachtneming van de op grond van een milieubeoordeling door de rijksoverheid nog aan te passen windturbinebepalingen in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer (zie: uitspraak Raad van State d.d. 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395). 

 

4. PAG SP 
PvdA 

Omgevingsvisie 
Tijvoort-Noord 

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 4.9.3 (pagina 69) worden de zinnen ‘Aan de noordzijde … in beginsel leidend’ vervangen door: 

Op termijn is (geleidelijke) verkleuring naar woningbouw mogelijk in Tijvoort-Noord, beginnend met het gebied ten noorden van de 

Parallelweg en later ook het gebied ingeklemd tussen Bergstraat, Tijvoortsebaan, Parallelweg en Wim Rötherlaan; 

De kaart op bladzijde 68 wordt dienovereenkomstig aangepast; 

B. De kaart op bladzijde 43 wordt dienovereenkomstig aangepast; 

C. De Visiekaart op bladzijde 47 wordt dienovereenkomstig aangepast. 

 

 



Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Aantekening 

5. PAG SP 
PvdA 

Omgevingsvisie 
Tijvoort-Zuid 

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 wijziging: 
 

E. In paragraaf 4.9.3 (pagina 69) wordt de volgende zin verwijderd: ‘Op termijn zien we kansen om aan de zuidkant beperkt uit te breiden, mits 
natuurinclusief en landschappelijk ingepast.’ 

 

 

6. PAG 
D66 
PvdA 

Omgevingsvisie-
Verdroging 

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 wijziging: 
 

E. In paragraaf 3.1.5 (pagina 31) wordt een bullet point toegevoegd tussen ‘oppervlaktewaterkwaliteit’ en ‘Landschappelijke structuren aantasten’: 
 

• Verdroging en ongewenste daling van de grondwaterstand 

 

7. SP Omgevingsvisie – 
Schuifruimte 
sportvoorzieningen 

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.OmgvidieGoirle-vg01, 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 wijziging: 
A: Paragraaf 3.3.2 pagina 37 de volgende zin: 
Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn (na 2030). Ruimtelijke reserveringen voor mogelijke 
uitbreidingslocaties op lange termijn betreffen: 
o Riels Kwadrant (schuifruimte sport) 
o Spaanse Hoek (woningbouw) 
o Riel-Noord (woningbouw) 
o Riel-Zuid (woningbouw) 
o Tijvoort-Zuid (bedrijvigheid) 
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. De keuze om deze gebieden te 
ontwikkelen hangt af van de (regionale) woningbouwbehoefte.  
 
Wijzigen in:  
Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn (na 2030). Ruimtelijke reserveringen voor mogelijke 
uitbreidingslocaties op lange termijn betreffen: 
o Spaanse Hoek (woningbouw) 
o Riel-Noord (woningbouw) 
o Riel-Zuid (woningbouw) 
o Tijvoort-Zuid (bedrijvigheid) 
In eerste instantie is 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. De keuze om deze gebieden te ontwikkelen hangt af van de (regionale) woningbouwbehoefte.  
 

 



Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Aantekening 

B: Paragraaf 3.3.10 pagina 41 de volgende zin: 
Schuifruimte Sportvoorzieningen, Riels Kwadrant en Tijvoort Noord In deze gebieden reserveren we schuifruimte voor verstedelijking (woningbouw). Op lange 
termijn (na 2030) kan hier gekeken worden naar eventuele verplaatsing of verkleuring van huidige functies. Voor de sportvoorzieningen zien we in dat geval 
ruimte in het Riels Kwadrant.  
 
Wijzigen in: 
Tijvoort Noord In deze gebieden reserveren we schuifruimte voor verstedelijking (woningbouw). Op lange termijn (na 2030) kan hier gekeken worden naar 
eventuele verplaatsing of verkleuring van huidige functies.  
C: Schuifruimte sportvoorzieningen van alle kaarten ook verwijderen. 
 

8. SP Omgevingsvisie – 
Windturbines met 
bos 

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.OmgvidieGoirle-vg01, 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 wijziging: 
A: Paragraaf 3.3.7 laatste zin pagina 39 aan te passen in: Windturbines in combinatie met nieuw bos. Voor de periode na 2030 verkennen we de voordelen en 
nadelen van ‘Windturbines in combinatie met nieuw bos of plaatsing verantwoord is’: clustering van windturbines boven nieuw te ontwikkelen loofbos. Met 
de combinatie van bos en wind willen we de versterking van ecologie, waterberging en recreatie koppelen aan de energietransitie. 
 

 

9. D66 LRG 
PAG 

Omgevingsvisie – 
Schrappen 
prioritering 
uitbreidingslocaties 

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: 
 
D. 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.’   

E. 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.’ 

F. 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.’ 

 

 

10. D66 SP 
PvdA 

Omgevingsvisie – 
Landbouw 

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: 
 

• De tekst op pagina 39: “Stimuleren toekomstbestendige en verbrede landbouw. We stimuleren initiatieven om een toekomst-bestendige (economisch 
renderend en natuurinclusief) landbouw te realiseren, denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van heggen als erfafscheiding. We bieden daarnaast 
ruimte voor verbreding op het gebied van natuurbeheer, duurzame energie en recreatie en toerisme. Mate waarin en vorm is afhankelijk van het 
deelgebied, de wensen van de sector en individuele ondernemers. Samen met hen verkennen we de mogelijkheden voor transitie.” 
 

 



Amendementen 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Beslispunt Aantekening 

te vervangen door: 
 
Stimuleren natuurinclusieve landbouw. Het omvormen van de traditionele landbouw vergt investeringen in de agrarische sector. We stimuleren 
innovaties om natuurinclusieve, gesloten kringlooplandbouw te realiseren 

 

• De tekst op pagina 57: “We zetten in op een toekomstbestendige (economisch renderend en natuurinclusief) landbouw” 
 
te vervangen door: 
 
We zetten in op extensieve, natuurinclusieve kringlooplandbouw 

 

• De tekst in paragraaf 2.1 gewijzigd vast te stellen door het verwijderen van de volgende teksten: 

- Pagina 2: “Koppeling verdiencapaciteit in de agrarische sector en meer nadruk op toekomstbestendig i.p.v. kringlooplandbouw.” 

- Pagina 3: “Aanpassen van de beschrijving bij buitengebied oost naar toekomstbestendig (economisch 
renderend en natuurinclusief) landbouw i.p.v. extensieve, natuurinclusieve kringlooplandbouw.” 

 

11. PvdA 
VVD SP 
APGR 

Omgevingsvisie - 
Windturbines 

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.OmgvidieGoirle-vg01, 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 wijziging: 
 

a. In paragraaf 4.3.2 (pagina 56) wordt de één na laatste zin als volgt: ‘Hierbij streven we naar een optimaal gebruik van de aanwezige en toekomstige 
energie-infrastructuur, waarbij we rekening houden met de 10-H-Regel voor windturbines.’ 

 
b. In paragraaf 4.7.2 (pagina 64) de volgende zin toevoegen: ‘Ook hier houden we rekening met de 10-H-Regel voor windturbines.’ 

 

 

  



1. Pro Actief 
PvdA 

Transitievisie warmte – 
Verhoging ambitie 

Beslispunt 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 
(met betrekking tot de warmtetransitie) 
 

1. De ambitie uit te spreken om voor 2030 het totale aardgasverbruik in Goirle met 40% terug te dringen. 
 

 

2. Pro Actief 
PvdA 

Transitievisie warmte - 
Wijkuitvoeringsplannen 

Beslispunt 5 wordt als volgt gewijzigd: 
 
(met betrekking tot de warmtetransitie) 
 

1. Samen met de meest kansrijke buurten en stakeholders de mogelijkheden te verkennen om daarna te starten met wijkuitvoeringsplannen in 
deze buurten 

 

 

3. Pro Actief 
PvdA 

Transitievisie warmte – 
Eigen Middelen 

Beslispunt 6 wordt als volgt gewijzigd: 
 
(met betrekking tot de warmtetransitie) 
 
Voorlopig geen eigen middelen in te zetten voor warmtetransitie, behoudens het zo nodig verhogen van het beschikbare budget voor 
duurzaamheidsleningen, maar optimaal gebruik te maken van Rijksmiddelen en andere subsidies die beschikbaar zijn of in de toekomst beschikbaar 
worden gesteld.  

 

1. Arbeiderspartij Toeristenbelasting 
geen tariefsverhoging 

Stellen wij het volgende amendement voor; 
 
I Artikel 6 Belastingtarief als volgt te wijzigen: 
 
1. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,50  
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting ingeval van verblijf door de eigenaar c.q.  
bezitter van het mobiel kampeeronderkomen of stacaravan in het mobiele  
kampeeronderkomen of stacaravan op een vaste standplaats, per mobiel  
kampeeronderkomen of stacaravan, per jaar € 204,75 
II De kosten voor 2022 van circa € 10.250,-- ten laste te brengen van het begrotingsoverschot 2022 
 

 

 
 
 

Moties 

Nr. Indiener Agendapunt / 
onderwerp 

Dictum Aantekening 

1. D66 SP 
PvdA 

Transitievisie warmte – 
Regionaal warmtebedrijf 

Verzoekt het college: 

• om contact te zoeken met de gemeente Tilburg en te verkennen of de gemeente Goirle kan bijdragen en deelnemen in een regionaal publiek 
warmtebedrijf.  

 

 

2.     

3.     

4.     

 
  



 


