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Riel, 7 juni 2019

Gemeenteraad van Goirle, 
Postbus 17 
5050AA Goirle

Betreft zienswijze "Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Leijvennen (Rielsedijk)"

Geachte gemeenteraad,

Hierbij dienen wij onze zienswijze in ten aanzien van de inrichting van het landgoed 
"Leijvennen".

Ten behoeve van planontwikkeling "landgoed Leijvennen" zal de Leij worden verlegd (zie 
ook figuur 1 hieronder).

• Hierbij stellen wij dat dit geen waterschade/ verontreiniging mag opleveren voor 
perceel K1054.

• Door verlegging van de Leij ontstaat er aan de noordkant van ons perceel een hoek 
die momenteel niet bereikbaar is voor de landgoedeigenaren, waardoor er geen 
onderhoud kan worden gepleegd. We vragen U vast te stellen dat toegang tot dit 
deel op eigen terrein van het landgoed wordt gerealiseerd en NIET via perceel K1054 
mag lopen.

• De 25 m ecologische verbindingszone ligt momenteel over het plangebied van de 
"Leijoevers" en mag niet worden verlegd over perceel K1054. (zie figuur 2).

• Het door het waterschap gewenste accoladeprofiel van de Leij kan eveneens niet 
worden gerealiseerd op perceel K1054.

Verder constateren wij dat het plan "Leijoever" ook ter inzage is gekomen. Hier zien we
een conflict tussen beide planontwikkelingen.
• In plan "Leijoever" zien wij dat de oude Leij nog rechtdoor loopt, hetgeen niet 

overeenkomt met hetgeen in plan "Leijvennen" wordt gesteld ten aanzien van de 
ecologische verbindingszone en de door het waterschap gewenste ontwikkeling van 
de Leij.

• In januari 2019 hebben we het college van B&W er al op geattendeerd dat de 
ontwikkeling van de 14 patiowoningen (Leijoevers) niet past bij de ruimte die nodig is 
voor de plannen van het waterschap.

• We willen U erop wijzen dat het verband tussen beide planontwikkelingen geen 
toevallige samenloop van 2 planontwikkelingen is:

o Bijgevoegd een verslag (gemeente, waterschap en initiatiefnemer "Leijoever") 
waar ten behoeve van patiowoningen wordt voorgesteld de ecologische
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verbindingszone alsmede de plannen voor verbreding Leij op grondgebied van 
"Leijvennen" te realiseren (Bijlage 1). Daar wordt voorbijgegaan aan het 
gegeven dat perceel K1054 niet in eigendom van een der initiatiefnemers is. 

o Het voorstel van de initiatiefnemer van "Leijvennen" en waterschap om dit op 
te lossen door de Leij verbindingszone over ons perceel K1054 te verleggen 
wordt door ons niet toegestaan (Bijlage 2)

We willen de raad vragen erop toe te zien dat de plannen in overeenstemming worden 
gebracht en er op toe te zien dat voor realisatie van plannen van waterschap en 
provincie GEEN aanspraak wordt gemaakt op een particulier perceel (K1054).

Met vriendelijke groet,



Figuur 1 Plan Leijvennen

Omcirkeld waar Perceel K1054, plan Leijoever en plan Leijvennen elkaar raken 
waar geen ruimte is om alle plannen van waterschap, verbindingszone en 
patiowoningen te realiseren.



Figuur 2 Plan Leijoever

Omcirkeld waar Perceel K1054, plan Leijoever en plan Leijvennen raken. Dit komt met 
overeen met de planontwikkelingen van het landgoed Leijvennen. De huidige 
verbindingszone is gearceerd ingetekend en ligt over de geplande "patiowoningen".
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Waterschap eco-zone
- Afstand tot Leij besproken i.c.m. goedkeuring Waterschap voor bestemmingsplan.

Waterschap wil zekerheid over de ontwikkeling van een eco-zone aan de overzijde van de 
Leij. ,
Momenteel is er een initiatief gaande voor de ontwikkeling van Landgoed Riel, dit betreft 
ook het perceel aan de overzijde van de Leij alsmede een ecologische inrichting.
Waterschap wil een garantie over ontwikkeling van de ecologische zone aan de overzijde om 
toestemming te kunnen verlenen voor het verminderen van de verplichte afstand van 25 
meter tot aan de Leij naar 10 meter tot aan de Leij.

- Gemeente en Van der Weegen hebben afgesproken dat indien Landgoed Riel niet doorgaat, 
de gemeente een bijdrage ontvangt van Van der Weegen voor de ontwikkeling van de eco- 
zone. Gemeente en Waterschap kunnen dan gezamenlijk, met de mogelijkheden voor 
subsidie, de eco-zone aanleggen. Dit zal anterieur tussen van der Weegen en gemeente 
worden vastgelegd.
Uiterlijk vóór het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan zal het college 
van de gemeente Goirle hierover formeel berichten aan het Waterschap. Corné geeft aan dat 
het Waterschap bij het voor-ontwerpbestemmingsplan dan alsnog een reactie zal indienen.

Waterhuishouding
Bij een toename van minder dan 2000 m2 verhard oppervlak stelt het waterschap geen extra 
eisen aan de afvoer van hemelwater.
Bij de uitvoering kan nader gekeken worden naar de mogelijkheden: 

o Groene daken patio's
o Afwateren op de Leij (afhankelijk van ontwerp weg) 
o IT-riool etc.

- T.a.v. compensatie houtwal kunnen 2 opties gekozen worden, aanleg door van der Weegen 
buiten het plangebied of aanleg door gemeente met bijdrage van Van der Weegen é ca.
€ 9.000. Dit zal anterieur worden vastgelegd.

- SvH zal de waardering van de percelen nagaan, gemeente is van mening dat uitgangswaarde 
hoger kan zijn.

Volgende afspraak 27 maart 2017 om 09.00u bij gemeente Goirle

Overige
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voorstel 20 december 2o& 
per mail aan
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