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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
het bestemmingsplan "Leijoever" (Riel). 
 
Inleiding 
Bovengenoemd plan is gereed om vrijgegeven te worden ten behoeve van de inspraakprocedure en 
het overleg op grond van het Besluit ruimtelijke ordening. Het plan zal binnenkort ten behoeve van 
de inspraak ter inzage worden gelegd. De verbeelding, planregels (voorschriften) en de toelichting 
kunt u raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
In dit memo worden het plan en de inspraakprocedure kort toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op 
de gevoerde omgevingsdialoog en het vervolg na de inspraakprocedure.  
 
Informatie 
Het bestemmingsplan "Leijoever" voorziet met maximaal 14 woningen (tweekappers en 
patiobungalows) in een stedenbouwkundig 
verantwoorde en kwalitatieve invulling van het 
terrein van het voormalige Skolgebouw te Riel. Het 
betreft een geprioriteerde woningbouwlocatie en 
het beoogde woonmilieu 'landelijk wonen in een 
dorps woonmilieu' voorziet in een aantoonbare 
behoefte aan gewenste woningen (tweekappers en 
patiobungalows). Voor alle woningen is een 
programma op de begane grond mogelijk, 
waardoor de woningen ook geschikt zijn voor 
senioren. Met deze ontwikkeling wordt tevens een 
bestaande verouderde bedrijfslocatie opgeheven. 
De nieuwe buurt krijgt een groen karakter. Het 
plangebied is op de afbeelding weergegeven. 
 
 
Communicatie 
 
Omgevingsdialoog 
 
Sinds kort is het in onze gemeente gebruik dat bij 
bestemmingsplannen een omgevingsdialoog wordt 
gevoerd. Dit betekent dat de initiatiefnemer van 
een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in een vroeg stadium met de betrokkenen/omwonenden 
communiceert over zijn plannen, waardoor de ruimte bestaat om inbreng van derden mee te nemen. 
Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het op deze manier betrekken van burgers bij zijn plan. Zo 
wordt bij de besluitvorming door de gemeente duidelijk welke belangen er zijn en hoe deze door 
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initiatiefnemer zijn gewogen. Een neveneffect hiervan kan zijn dat draagvlak gecreëerd wordt en de 
besluitvorming soepeler verloopt. 
De omgevingsdialoog verandert niets aan de mogelijkheden die burgers op grond van wet- en 
regelgeving hebben om hun eigen belangen te behartigen. Zij kunnen in het kader van de 
inspraakprocedure een inspraakreactie indienen over het voorontwerpbestemmingsplan en bij de 
gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp-bestemmingsplan en tenslotte 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het door de raad 
vast te stellen bestemmingsplan. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegen de te verlenen  
omgevingsvergunning bezwaar te maken en vervolgens beroep en hoger beroep in te stellen. 
 
Op 15 juni 2017 is ten behoeve van de omgevingsdialoog een inloopavond georganiseerd door Van 
der Weegen Bouwontwikkeling, de initiatiefnemer van het plan.  
 
Vervolgens is naar aanleiding van voornoemde inloopavond op 21 augustus 2017 een overleg 
geweest met een afvaardiging van de belangenvereniging Buurtbelang Citadel, waarna op 4 oktober 
2017 een informatieavond is georganiseerd met de direct omwonenden van het plangebied, te 
weten de eigenaren/bewoners van de volgende adressen: 
- Goirleseweg 5 tot en met 11 (oneven);  
- Vonderstraat 2 tot en met 20 (even); 
- Leike 1 tot en met 19;  
- Vonderwei 1 tot en met 15; 
- Reit 1 tot en met 3. 
Tijdens deze avond is het plan toegelicht door architect de heer J. de Brouwer van Bedaux de 
Brouwer Architectenbureau. Namens Van der Weegen was de heer S. van Heteren aanwezig. Er is 
volop gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en plaatsen van opmerkingen. 
 
Naar aanleiding van deze avond is een aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd, die vervolgens zijn 
besproken met een afvaardiging van belangenvereniging Buurtbelang Citadel op 5 december 2017 en 
aansluitend op 27 februari 2018 zijn gepresenteerd aan omwonenden van voornoemde adressen aan 
de Goirleseweg, Vonderstraat, Leike, Vonderwei en Reit.  
 
In verband met een wisseling van wethouder, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, is 
op 29 augustus 2018 nogmaals een informatieavond gehouden. 
 
Initiatiefnemer heeft meerdere keren overleg gevoerd met een aantal vertegenwoordigers van, en 
met, de omwonenden. Kritiek van de omwonenden richtte zich met name op het aantal woningen, 
de hoogte van de woningen, het verdwijnen van groen en uitzicht en de voorgestelde 
verkeersoplossingen. 
Naar aanleiding hiervan is het plan op een aantal punten gewijzigd, waaronder: 
- het vervallen van de vrijstaande woning naast 't Leike 10; 
- uitvoeren van de tweekappers als één laag met kap met garage in plaats van twee lagen met kap; 
- de route naar de Vonderstraat wordt ingericht als een langzaam verkeersontsluiting. 
 
Ondanks de aanpassingen is weerstand tegen het plan blijven bestaan en heeft belangenvereniging 
Citadel laten weten niet achter de plannen te staan. De belangenvereniging wil: 
a. beperking van het plangebied tot het reeds bebouwde terrein van de Citadel; 
b. het creëren van een kleinschalige groene woonomgeving (6-8 woningen); 
c. een beperking van de maximale bouwhoogte tot één bouwlaag; 
d. behoud van het bestaande groen en minimale overlast voor de natuur. 
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Op 27 februari 2019 is een informatieavond georganiseerd door de gemeente om de plannen 
nogmaals met de buurt door te nemen. Uit deze avond is gebleken dat vooralsnog onvoldoende 
draagvlak bij de buurt kan worden gevonden voor het voorliggende plan. 
 
Het ontbreken van draagvlak bij een aantal omwonenden betekent op zichzelf niet dat het plan thans 
niet in procedure kan worden gebracht en te zijner tijd, uiteraard na zorgvuldige afweging van 
eventueel naar voren gebrachte zienswijzen, door de gemeenteraad niet kan worden vastgesteld.  
Er is geen wettelijke regel die bepaalt dat een ruimtelijke plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag 
maken als daarvoor voldoende draagvlak in de omgeving bestaat. Bij woningbouwprojecten als 
onderhavige dient ons college nu, bij de start van de inspraakprocedure, en uw raad later, bij het 
besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan, een afweging te maken tussen het 
volkshuisvestelijk belang om te voorzien in voldoende woningen waaraan grote behoefte is (en die 
op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze worden ingepast) en de belangen van de 
omwonenden. Het ontbreken van draagvlak is in die belangenafweging van belang maar niet zonder 
meer het meest zwaarwegend en het bestaan van draagvlak is dan ook niet beslissend voor de 
rechtmatigheid van het besluit. 
 
Inspraakprocedure  
Het plan is gereed om ten behoeve van de inspraakprocedure drie weken ter inzage te worden 
gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden en ingezetenen van de 
gemeente Goirle om bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk een zienswijze naar 
voren te brengen. Tijdens deze periode wordt overleg gevoerd met gevoerd met verschillende 
instanties zoals onder meer de provincie en het waterschap. 
 
Vervolg 
Na afloop van de inspraakprocedure worden eventuele inspraakreacties beoordeeld en ter 
besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Na de 
inspraakprocedure zal het ontwerp-bestemmingsplan voor de periode van zes weken ter visie 
worden gelegd. De mogelijkheid bestaat voor een ieder om bij de gemeenteraad een zienswijze naar 
voren te brengen, waarop uw raad dan vervolgens bij de vaststelling van het bestemmingsplan een 
oordeel dient te geven. 
 
Bijlagen: geen. 
__________________________________________________________________________________ 


