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Kennisnemen van 
Collegebesluit van 13 maart jl. waarin Notitie Reikwijdte en Detail Proeftuin Goirle (NRD) is 
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak en het  wettelijke vooroverleg met diverse instanties. 
College heeft tevens besloten om de NRD ter advisering aan te bieden aan de commissie Milieu 
Effectrapportage. 
 
Inleiding 
In het kader van de Proeftuin Goirle is een notitie Reikwijdte en Detail (NRD) opgesteld. In deze 
notitie is de aanleiding van de proeftuin opgenomen, de ambities en de aanpak hoe we een en ander 
gaan onderzoeken/uitwerken. Het is de bedoeling dat het college deze notitie vaststelt en vrij geeft 
voor inspraak en vooroverleg. Ook wordt de notitie ter advisering voorgelegd aan de commissie 
Milieu Effectrapportage. Vervolgens worden eventueel ingediende reacties en adviezen toegevoegd 
aan de notitie en vormt dit geheel het startprocesdocument voor het verdere proces. 
 
Informatie 
De NRD is nodig in het kader van de wettelijke procedure. 
Voor de Proeftuin Goirle moet een Milieu Effectrapportage  (MER) doorlopen worden. Dit komt 
omdat er een aantal ontwikkelingen wordt voorzien die een effect kunnen hebben op het Natura 
2000 gebied de Regte Heide (hydrologische en ecologische maatregelen), dan wel ontwikkelingen 
waarvoor wettelijk gezien een Milieu Effectrapportage op passende beoordeling (integrale 
milieutoets) moet worden opgesteld (puinbreker en manege). Om te kunnen komen tot een MER 
moet eerst een NRD wordt vastgesteld. In dit document wordt aangegeven wat er speelt in het 
gebied en wat de te doorlopen procedure is. De voorliggende NRD geeft het te doorlopen proces van 
de Proeftuin weer om te komen tot de uiteindelijke MER. Het college is bevoegd om de NRD vast te 
stellen en in procedure te brengen. De NRD is als bijlage bijgevoegd.  
 
Alle directe stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van de voorliggende NRD. 
De voorliggende NRD is het resultaat van het doorlopen proces tot nu toe. Alle direct betrokken 
stakeholders zijn betrokken geweest bij het opstellen de NRD en hebben de gelegenheid gehad om 
te kunnen reageren op eerdere concept versies. Uiteindelijk zijn de opmerkingen verwerkt.  
 
Het NRD voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde kaders. 
Het NRD voldoet aan de gemeenteraad gestelde kaders. Uw gemeenteraad heeft in de notitie 
Richting en Ruimte kaders gesteld waarbinnen de Proeftuin zich in beginsel moet afspelen. Indien er 
kaders worden overschreden dan zal dit moeten worden voorgelegd aan u.  
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Alle stakeholders zijn namelijk gelijkwaardig betrokken en er worden stappen voorgelegd die moeten 
leiden tot duidelijkheid voor alle stakeholders. Ten slotte is als ambitie opgenomen "behoud en 
versterking van de natuurkwaliteit" en "ruimte om te ondernemen in het gebied". Deze sluiten ook 
aan bij het door u gestelde kader. 
 
Vroegtijdige participatie is belangrijk 
We willen graag vroegtijdig een ieder de gelegenheid geven om iets te kunnen vinden van de 
Proeftuin. De Proeftuin bestrijkt een groot gebied en dit gebied is belangrijk voor Goirle. Omdat de 
NRD de ambities en het te volgen proces beschrijft vinden we het belangrijk om de NRD breed te 
toetsen. Daarom vinden we het belangrijk om de NRD voor inspraak zes weken ter inzage te leggen 
en bieden we een ieder de gelegenheid om een inspraakreactie in te dienen. We kunnen dan 
eventuele op- of aanmerkingen nu al meenemen. Vanuit de wet Milieubeheer en het besluit m.e.r. is 
het bieden van inspraak verplicht.  
 
Vroegtijdig betrekken van andere overheden is belangrijk  
In de wet Milieubeheer en het besluit m.e.r. is geregeld dat de NRD voor vooroverleg moet worden 
aangeboden aan diverse overheden en instanties. Een aantal overheden is al betrokken geweest bij 
het opstellen van het NRD. Het is wenselijk dat de relevante overheden vroegtijdig meegenomen 
worden in het proces. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen dan nu al worden verwerkt. 
 
Vroegtijdig betrekken van de commissie Milieu Effectrapportage (commissie MER) is belangrijk. 
De commissie MER moet een toetsingsadvies geven over de uiteindelijke Milieu Effectrapportage 
(MER). De MER dient als onderbouwing voor onder andere het bestemmingsplan Verbrede 
Reikwijdte. Daarom vinden we het belangrijk om de commissie al vroegtijdig te betrekken. Dit is niet 
wettelijk verplicht en er zijn kosten aan verbonden. Omdat de gemeente Goirle gebruik maakt van 
het landelijk experiment MER in relatie tot de Omgevingswet zijn de kosten gereduceerd. De 
commissie wil namelijk in het begin traject van dit soort processen worden betrokken zodat ook zij 
kunnen bekijken wat hun rol wordt in het kader van de Omgevingswet. Door nu de commissie al te  
betrekken, kan de kennis en expertise van de commissie tijdig worden benut. Eventuele op- of 
aanmerkingen kunnen dan nu al  worden verwerkt. 
 
Communicatie 
De vastgestelde NRD wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Een ieder kan dan zijn of haar 
zienswijze kenbaar maken. Daarnaast wordt de NRD in het kader van het wettelijk verplichte 
vooroverleg aangeboden aan de wettelijk verplichte instanties. Ook zij kunnen hun opmerkingen 
kenbaar maken aan het college.   
 
Bijlagen 
1. Notitie Reikwijdte en Detail Proeftuin Goirle 
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