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Kennisnemen van 
de beoogde ontwikkeling "Landgoed Leijvennen", gelegen direct ten oosten van de kern Riel, met de 
Rillaersebaan als noordgrens en ten zuiden van de Rielsebaan. 
 

 
 
Inleiding 
Op 18 mei 2017 is een positief principebesluit genomen over de ontwikkeling van een landgoed 
omdat beoogde ontwikkeling past binnen de gemeentelijke- en provinciale beleidskaders.      
De realisatie van circa 8 hectare nieuwe natuur en het treffen van herstellende maatregelen ten 
aanzien van de aanwezige ecologische verbindingszones in relatie tot de ontwikkeling van maximaal 
3 woongebouwen (als economische drager), is aangegrepen om de ecologische- en natuurwaarde in 
het plangebied te versterken. Er wordt op deze wijze  fors geïnvesteerd in 'groen' tegen een 
bescheiden toevoeging van 'rood'.     
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Informatie 
Initiatiefnemer heeft naar aanleiding van de positieve grondhouding het plan verder uitgewerkt  
waarbij rekening is gehouden met de gemeentelijke visies en beleidsplannen. Het uitgewerkte plan 
(voorontwerpbestemmingsplan) is op 17 oktober 2017 gepresenteerd aan (direct) omwonenden en 
andere belangstellenden. Daaropvolgend is het voorontwerpbestemmingsplan op 19 oktober 2017  
terinzage gelegd. Binnen de gestelde inzagetermijn zijn een achttal inspraakreacties van (direct) 
omwonenden en/of andere belanghebbende partijen (waterschap, Provincie, Stichting biodiversiteit 
Goirle-Riel) ontvangen.    
Het plan is ondertussen, mede op basis van de inspraakreacties en intensief overleg met de 
verschillende (overheids)instanties verder uitgewerkt. Er zijn gedetailleerde afspraken gemaakt over 
inhoud en realisatie van de EVZ en het beekherstel, situering woongebouwen, inrichting openbare 
wegen, beeldkwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap.  
De verdere uitwerking van het plan, rekening houdend met de inspraakreacties, wordt vervat in een 
ontwerpbestemmingsplan dat op korte termijn wordt gepubliceerd.    
 
Vervolg 
Naast de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan, zal initiatiefnemer nogmaals een 
presentatie houden van de beoogde ontwikkeling waarbij verder wordt ingegaan op de gemaakte 
afspraken en wijzingen ten opzichte van de eerdere presentatie van het 
voorontwerpbestemmingsplan. Omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden kunnen dan 
met initiatiefnemer van gedachten wisselen. Dit zal vooraf breed gecommuniceerd worden via de 
gebruikelijke kanalen. 
Voor het realiseren van beekherstel is een aparte procedure noodzakelijk in het kader van de 
Waterwet. Het Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor deze procedure. Ook hier is 
weer een infoavond aan verbonden en kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.  
Om te komen tot een onherroepelijk (en in werking zijnde) bestemmingsplan, dient uw raad het 
voornoemde bestemmingsplan nog vast te stellen. Dit vaststellingsbesluit zal in een later stadium, na 
dat alle formele processtappen zijn gevolgd,  aan uw raad worden voorgelegd.  
 
Communicatie 
Met de toetreding van nieuwe raadsleden, hebben wij gemeend om de stand van zaken met 
betrekking tot deze beoogde ontwikkeling, middels een raadsinformatiebrief (opnieuw) onder uw 
aandacht te brengen. Desgewenst kan initiatiefnemer beoogde ontwikkeling in de vorm van een 
presentatie verduidelijken en eventuele vragen beantwoorden. Volledigheidshalve melden wij u dat  
in de raadsvergadering van 15 januari 2019 alle lopende projecten worden besproken. Dus ook over 
dit project wordt u te zijner tijd bijgepraat.  
Zoals eerder vermeld zal op termijn de volgende stap in de planologische procedure worden gezet; te 
weten: de tervisielegging ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden/omwonenden worden dan 
weer in de gelegenheid gesteld om (formeel) te reageren op het plan, waarbij het gebruikelijk is om 
het plan ook ter beoordeling naar de diverse overheidspartijen (provincie, waterschap, etc.)  te 
zenden. Vanuit die tervisielegging zal inzichtelijk worden op welke facetten het plan nog aangevuld 
dan wel gewijzigd dient te worden. Naar aanleiding van eventuele zienswijzen kunnen betrokkenen  
in overleg treden met de planontwikkelaar c.q. gemeente alvorens het plan ter vaststelling aan uw  
raad wordt aangeboden. 
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