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Opgemaakt door Ingrid van Breda, commissiegriffier. 
Aanwezig 
 

Marije de Groot- Haen (voorzitter), Ad van Beurden (VVD), Paul 
Schellekens (VVD), Cees Pelkmans (LRG), Mark van Oosterwijk (Pro 
Actief Goirle), Toon Bogers (Pro Actief Goirle), Lucien van de Sanden 
(PvdA), Antoon van Baal (PvdA), Jochem de Jong (CDA), Piet Poos 
(CDA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle Riel), Tim Appels (Groep 
A) 
Wethouders: Guus van der Put, Harry van de Ven en Theo van der 
Heijden. 

Afwezig (met kennisgeving) Bert Schellekens (LRG) 
 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-
Ruimte/2017/21-februari/20.00 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De agendapunten 2 en 3 
worden behandeld na agendapunt 4 en 5. Bij agendapunt 4 start de heer Horevoorts met een korte 
presentatie over de proeftuin. Daarna zal de heer Ritzen gebruik maken van het spreekrecht. 
Vervolgens wordt het raadsvoorstel aanvullend krediet behandeld.  
 
4. Raadsvoorstel aanvullend krediet 2018 Proeftuin Fokmast-Regte Heide 
De presentatie van de heer Horevoorts wordt als bijlage bij dit verslag geplaatst op internet.  
Het spreekrecht wordt als bijlage bij het verlag gevoegd.  
 
Standpunten fracties bij het raadsvoorstel en vragen naar aanleiding van de presentatie en het 
spreekrecht: 
Groep A De heer Ritzen maakt gebruik van het spreekrecht in deze commissievergadering. 

Spreekrecht is een traditionele weg. Bij de proeftuin wordt gebruik gemaakt van 
een nieuwe werkwijze waarbij gecommuniceerd wordt met de stakeholders. Zijn 
de vragen van de golfclub ook besproken in de proeftuinbijeenkomsten? De 
golfclub is een economische motor, kan ook voor hen een toekomstbestendige 
oplossing worden gecreëerd? Groep A stemt in het voorstel.  

Arbeiderspartij 
Goirle Riel 

Stemt in met het voorstel en geeft complimenten aan de heer Horevoorts. Geeft 
aan dat dit een extra investering waard is en vraagt of we er met dit bedrag zijn. 
Vraagt naar de  verdeling van de kosten. Komt bij het verplaatsen van de golfclub 
subsidie van de provincie Noord-Brabant beschikbaar?  

VVD Vraagt de raad zich uit te spreken voor een duurzame toekomstbestendige 
oplossing voor de golfclub. Vraagt of het verschil maakt wanneer de golfclub 
dezelfde positie krijgt als de andere vier ondernemers. VVD stemt in met het 
voorstel. Doelstelling van de omgevingswet is 1 overheid en we tellen hier 7 
overheden. Hoe verhouden die overheden zich tot elkaar. Wie is 
eindverantwoordelijk? Waarom betalen al die andere partijen zoals Brabant Water 
en het waterschap niet mee? 

CDA Vraagt of het verzoek van de golfclub binnen de stakeholders bijeenkomsten 
opgelost had kunnen worden. CDA maakt zich redelijk veel zorgen. Het project 
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heeft al veel gekost en partijen hebben langs elkaar heen gewerkt. Wie voert de 
regie over dit proces? Geeft complimenten aan de heer Horevoorts. 

Pro Actief 
Goirle 

Stemt in met het voorstel en heeft behoefte aan het financiële eindplaatje. Vraagt 
aan de commissieleden wat de proeftuin uiteindelijk mag kosten. Wat is de reden 
dat de golfclub niet is toegevoegd aan het lijstje van 4 ondernemers?  

PvdA Stemt in met het voorstel en geeft complimenten aan de heer Horevoorts. 
Werken in de pseudo omgevingswet lijkt kostenverhogend. Is het de verwachting 
dat dit blijft? Kunnen de kosten worden neergelegd bij bedrijven in het gebied? 

Lijst Riel-Goirle Geeft complimenten aan de heer Horevoorts.  
 
Afspraken en toezeggingen: 
Wethouder van der Put geeft aan dat de golfclub een volwaardige speler is. Het is de ambitie om de 
verdroging van de Regte Heide tegen te gaan met de golfclub op de huidige locatie.  
In de notitie reikwijdte en detail, dat is het spoorboekje waarlangs straks de MER wordt opgesteld, 
zal volledig recht worden gedaan aan de positie van de golfclub.  
Advies van de commissie: het voorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
5.  Ter bespreking: brief Golfclub Landgoed Nieuwkerk 
De brief is besproken bij agendapunt 4.  
 
2.  Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Turnhoutsebaan 26a t/m 32 Goirle 
   Advies van de commissie: het voorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
3. Raadsvoorstel wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant   
Advies van de commissie: het voorstel wordt als A-stuk doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 
6.  Verslag van de commissie Ruimte van 10 januari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De toezeggingenlijst wordt doorgenomen. Over 
toezegging 1 vindt overleg plaats, deze mag van de lijst. Ook toezegging 2 mag van de lijst. Over 
toezegging 3 is op 10-02-2018 raadsinformatie verstuurd, deze is daarmee afgewerkt en kan van de 
lijst van toezeggingen. 
 
7. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Wethouder van de Ven: de zonnepanelen op het gemeentehuis zijn gerealiseerd. De aanvraag voor 
SDE subsidie voor zonnepanelen op de Haspel is toegekend. De wethouder gaat nog in 2018  
onderzoeken wat de besparingsmogelijkheden in het CC Jan van Besouw zijn.  
Wethouder van de Ven: geeft de stand van zaken bij het realiseren van de fietsverbinding tussen Riel 
en Gilze. De bewoners willen een gescheiden fietspad realiseren. Er is een werkgroep opgericht met 
bewoners uit Gilze en Riel, het waterschap en ambtenaren. Diverse onderzoeken lopen nog. Als alle 
gegevens duidelijk zijn dan wordt alles samengevat in een ontwerpplan en voorgelegd aan het 
College. In maart is een bijeenkomst met bewoners en grondeigenaren gepland.  
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8. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders   
Lijst Riel-Goirle geeft aan dat op 15 december 2015 een motie is aangenomen over het realiseren van 
een kunstwerk bij huize De Bocht. Is daar aan gedacht nu de ontwikkelingen bij De Bocht 
daadwerkelijk plaatsvinden.  
Wethouder van der Put geeft aan dat daar inderdaad aan is gedacht.  
Lijst Riel-Goirle geeft aan dat de gemeente in het nieuws is geweest met verrommeling in het 
buitengebied, denk aan de boomhut en Platinum Stable. LRG vraagt om de ernstige verrommeling op 
het perceel aan de Gilzerbaan aan te pakken en niet langer te gedogen.   
Wethouder van der Put geeft aan dat deze locatie zeker in de belangstelling staat.  
CDA: Er is grote vraag naar verschillende type woningen. Welke bouwprojecten kunnen worden 
gerealiseerd, wat zijn de prioriteiten voor nieuwbouw?  
Wethouder van der Put stelt voor om deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 
Groep A geeft aan dat een seniorencollectief uit Riel onderzoek heeft gedaan naar de woonbehoefte 
van senioren uit de kern Riel. 95 % van de senioren wil in een patiowoning wonen. Groep A stelt bij 
het woonbehoefteonderzoek van de gemeente vraagtekens. Is het onderzoek gedetailleerd genoeg 
en betrouwbaar? Is de behoefte van Riel terug te vinden in het onderzoek? Strookt het  
woonbehoefteonderzoek met het onderzoek uit Riel?   
Arbeiderspartij Goirle Riel sluit zich aan bij Groep A. Op de website van Brabants Dagblad staat dat 
heel veel mensen in Riel willen blijven wonen. De website van Leystromen toont het tekort aan 
sociale huurwoningen. Bij de Zuidrand is weinig plaats voor seniorenwoningen en sociale 
woningbouw. Is de wethouder het met de Arbeiderspartij Goirle Riel eens dat de cijfers uit het 
woonbehoefteonderzoek achterhaald zijn? En in hoeverre bepaalt de raad wat er wordt gebouwd en 
niet de ontwikkelaar? 
Wethouder van der Put heeft de enquête van het seniorencollectief vanochtend in ontvangst 
genomen. Het woonbehoefteonderzoek wordt opnieuw uitgevoerd, iedereen in Riel krijgt een brief. 
De wethouder wil het onderzoek uit Riel naast het nieuwe woonbehoefteonderzoek leggen.   
 
9. Stukken ter kennisname   
Er zijn geen opmerkingen bij de stukken.  
 
10. Rondvraag 
Paul Schellekens -voorzitter van de werkgroep omgevingswet- geeft aan dat de impact van de 
omgevingswet groot is. Bij de laatste bijeenkomst van de werkgroep waren slechts 2 raadsleden 
aanwezig, dat was beschamend. Hij vraagt aan de andere leden om er een volgende keer weer bij te 
zijn.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Goirle in haar vergadering van 13 maart 
2018. 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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Toezeggingen commissie Ruimte  
Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoenings-

datum 
Wijze afdoening 

1 21-2-2018 In de notitie reikwijdte en detail, dat is het 
spoorboekje waarlangs straks de MER wordt 
opgesteld, zal volledig recht worden gedaan aan 
de positie van Golfclub Landgoed Nieuwkerk. 

Wethouder 
Guus van der 
Put 

 Is 13 maart vastgesteld door het college. De raad 
wordt per raadsinformatie geïnformeerd. 

2 21-2-2018 Er is grote vraag naar verschillende type 
woningen. Welke bouwprojecten kunnen 
worden gerealiseerd, wat zijn de prioriteiten 
voor nieuwbouw?  

Wethouder 
Guus van der 
Put 

  



 

 

 

 
Bijlage bij het verslag: spreekrecht van de heer Ritzen, voorzitter Golfclub Landgoed 
Nieuwkerk 
 
 
Voorzitter, dames en heren, 

Mijn naam is Paul Ritzen. Ik ben bestuursvoorzitter van de vereniging Golfclub Landgoed Nieuwkerk. 
Onze vereniging is als een van de belanghebbenden actief  betrokken in het  project “Proeftuin 
Fokmast/Regte Heide, Natuurlijk ondernemen” in Goirle. In het kader van dit project hebben wij 
kennis genomen van de notitie "Richting en Ruimte, spelregels voor de proeftuin Fokmast/Regte 
Heide" zoals die is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2017.  Met onze 
brief van 9 januari  jl. hebben we hier een reactie op gegeven. Als voorzitter van onze vereniging, 
Golfclub Landgoed Nieuwkerk maak ik graag gebruik van deze gelegenheid om een korte toelichting 
te geven op deze brief.  

In de notitie Richting en Ruimte wordt terecht aandacht gegeven aan het belang van een 
evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders in het gebied dat onder de reikwijdte 
van het proefproject valt. Wij onderschrijven dan ook de spelregels die de gemeenteraad hiervoor 
heeft geformuleerd en de bijzondere aandacht die daarbij wordt gegeven aan de bedrijfsmatige 
belangen van een aantal ondernemers. Wat wij met onze brief beogen is meer duidelijkheid te geven 
over de positie van de golfbaan, meer inzicht te geven in de betekenis van de golfbaan binnen onze 
gemeente en meer steun van de Gemeenteraad te vragen voor het behoud van deze voorziening 
voor onze gemeente en haar inwoners.  

De vereniging “Golfclub Landgoed Nieuwkerk” is, tezamen met haar BV Beheermij,  een 
onderneming met een exploitatie van ruim 400.00 euro op jaarbasis en een balanstotaal van ruim 1 
miljoen euro. Er verdienen 8 professionele krachten een dagelijkse boterham en er werken zo’n 80 
vrijwilligers.  De club behoort tot de belangrijke recreatieve voorzieningen van de gemeente en is een 
van de Goôlse Geheimen. Van de 425 leden is een groot deel afkomstig  uit deze gemeente en naaste 
omgeving. Daarnaast bezoekt een groot aantal golfers uit het hele land jaarlijks onze baan die tot de 
mooiste golfbanen in Nederland hoort, onder meer onderscheiden als “Hidden Gem”(Verborgen 
Juweel). De golfbaan draagt ook bij aan de natuurwaarde van het gebied. Er is sprake van uiterst 
milieubewust beheer en een grote biodiversiteit. Het waterbeheer in de baan is erop gericht zoveel 
mogelijk water in het gebied vast te houden.  Het terrein van de golfbaan wordt gepacht van de 
grondeigenaar, de familie de Jamblinne de Meux. De pachtopbrengst is de economische drager van 
het Landgoed Nieuwkerk, aldus de grondeigenaar. Gesteund door hydrologisch onderzoek in het 
kader van het proefproject  groeit de overtuiging dat met relatief kleine ingrepen in de 
waterhuishouding in het gebied veel kan worden bereikt om de habitat op de Regte Heide te 
behouden, waarbij ook aanpassingen in de waterhuishouding van de golfbaan hieraan kunnen 
bijdragen. Het verplaatsen van de golfbaan, als mogelijke optie in het provinciaal ontwerpplan Regte 
Heide en Riels Laag genoemd, is dan niet alleen zeer kostbaar maar ook onnodig.  



 

 

Ook golfvereniging Landgoed Nieuwkerk heeft behoefte aan een toekomstbestendige oplossing. Wat 
ons betreft zou die oplossing moeten bestaan uit handhaving van de golfbaan op de huidige locatie  
waarbij tegen lage kosten en met beperkte hydrologische maatregelen in samenwerking tussen de 
Golfbaan,  Waterschap en Brabants Landschap de vernattingsdoelstellingen in voldoende mate 
kunnen worden gerealiseerd. Het alternatief, een verplaatsing van de baan,  is naar onze mening  
niet noodzakelijk, onnodig kostbaar en vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van 
onze vereniging. Een baanverplaatsing vergt een investering van vele miljoenen en het duurt een 
groot aantal jaren voordat de nieuwe baan goed bespeelbaar en aantrekkelijk genoeg is voor de 
golfers.  Het gevaar is dan groot dat in de overgangsperiode de instroom van nieuwe leden bij onze 
vereniging zal stagneren en er een versnelde uitstroom van bestaande leden zal optreden. Met als 
gevolg het faillissement van de vereniging, verlies van een belangrijke inkomstenbron voor de 
grondeigenaar en het verlies van een belangrijke recreatieve voorziening voor onze gemeente Goirle 
en haar inwoners. Bij een keuze voor  verplaatsing van de baan is de kans dus groot dat  het kind met 
het badwater wordt weggegooid.  

Voorzitter, dames en heren. Wij vragen niet om vooruit te lopen op de uitkomsten van het 
proeftuinproject. Wat wij u wel vragen is uit te spreken dat ook  voor onze onderneming, Golfclub 
Landgoed Nieuwkerk, dient te gelden dat dit project moet leiden tot een duurzame en 
toekomstbestendige oplossing voor onze vereniging en onze golfbaan. Daarmee zou U tot 
uitdrukking brengen dat u belang hecht aan het behoud van deze belangrijke voorziening voor Goirle 
en haar inwoners. 

 Ik dank u voor uw aandacht. 
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