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In de “Nadere Afspraken van het Brabant Beraad”(20 januari 2014) en bij de behandeling van de Structuurvisie 
en Verordening ruimte in Provinciale Staten (7 februari 2014) zijn afspraken gemaakt die er toe moeten leiden 
dat er in 2020 geen overbelaste situaties meer zijn in relatie tot de veehouderij. 
 
Vanuit de Provincie Noord-Brabant is een lijst gemaakt van een twintigtal Brabantse gemeenten waar één of 
meerdere urgentiegebieden te verwachten zijn. De gemeente Goirle staat niet in deze lijst genoemd. De 
(buur)gemeenten Hilvarenbeek en Alphen-Chaam zijn wel hierin genoemd. Urgentiegebieden worden gevormd 
door één of meer overbelaste situaties als gevolg van onder meer een te hoge belasting met geur en/of fijn stof. 
Daarnaast speelt de beleving van omwonenden m.b.t. het leefklimaat en de gezondheidsrisico’s een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van de bepaling van urgentiegebieden. De omvang van een urgentiegebied wordt 
lokaal bepaald. 
 
In tegenstelling tot de omliggende gemeenten (met uitzondering van Tilburg) zijn er in de gemeente Goirle 
relatief weinig veehouderijen gevestigd. Uit een geuronderzoek uit 2007 en recentere geuronderzoeken in het 
kader van vergunningverlening kan worden geconcludeerd dat er binnen de gemeente Goirle geen sprake is van 
overlastgevende situaties. Het is daarom ook niet noodzakelijk om urgentiegebieden aan te wijzen. 
 
Eén aandachtspunt is echter het feit dat de locatie Druisdijk/Vijfhuizenbaan onder andere ook voor een deel is 
gelegen in de gemeente Alphen-Chaam. Net over de grens is een zeer grote veehouderij (pluimvee) gevestigd.  
De gemeente Alphen-Chaam is genoemd als een van de 20 gemeenten waar mogelijk een urgentiegebied 
aanwezig is. Daarom moet op nog worden nagegaan of men deze locatie bij de gemeente Alphen-Chaam gaat 
aanwijzen als urgentiegebied. Mocht dit het geval zijn, dan kan dat ook consequenties hebben in de afweging 
tot het wel of niet aanwijzen van een urgentiegebied aan de Goirlese kant. 
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