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Kennisnemen van 
de processtappen voor het uitwerken van de Omgevingsvisie Goirle in het kader van de 
Omgevingswet. 
 
Inleiding 
Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is het opstellen van een omgevingsvisie. In 
ons bestuursakkoord wordt in de paragraaf 'Ruimte en duurzaamheid' nadrukkelijk aandacht besteed 
aan de Omgevingswet. Elke gemeente moet een omgevingsvisie maken, bij voorkeur voordat de 
Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt. Wij willen u informeren over het doel, de inhoud 
en het proces, het product en de organisatie en samenwerking voor het opstellen van de 
Omgevingsvisie Goirle. Dit is het instrument waarin we onze visie en ambitie met betrekking tot de 
fysieke leefomgeving gaan vastleggen. We maken keuzes in onze kernwaarden, -ambities en -
opgaven en zetten ze in de goede volgorde. We geven richting aan een gezonde, fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, waarbij wij de kernwaarden van de gemeente 
behouden en waar mogelijk versterken. In het kader van de omgevingsvisie willen we ook bekijken 
waar onze gemeente mag en kan loslaten, waar wij een vinger aan de pols willen houden en waar we 
de regie willen of moeten pakken. De gemeenteraad heeft hierin een belangrijke kaderstellende rol. 
De Omgevingsvisie Goirle zal ter vaststelling aan u worden voorgelegd. 
 
Informatie 
De omgevingsvisie moet volgens het bestuursakkoord meer zijn dan het bundelen en actualiseren 
van beleid. We willen het onderwerp 'dienstbaarheid' nadrukkelijk aan bod laten komen. Ook willen 
wij burgerparticipatie naast de ruimtelijke onderwerpen een plek geven. Inwoners, maar ook 
ondernemers willen wij stimuleren en faciliteren om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over 
ruimtelijke initiatieven. Wij willen nadrukkelijk breder dan nu inwoners en ondernemers betrekken 
bij initiatieven en ons dienstbaar opstellen. Daarin gaan we nieuwe wegen bewandelen. Net als in 
het sociaal domein gaan wij uit van de kracht van de samenleving. Onze visie is dat wij pas in actie 
komen wanneer inwoners en/of ondernemers er samen niet uitkomen, dan wel het algemeen belang 
geschaad dreigt te worden. Met de omgevingsvisie willen we dus meer bereiken dan het bundelen 
en actualiseren van ons beleid. De visie geeft ons de kans om ons strategische vermogen te 
versterken, de samenwerking met onze inwoners, ondernemers, gebruikers en partners te 
professionaliseren en binnen onze organisatie een integrale aanpak te versterken. 
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Doel en proces 
Het doel, de meerwaarde en het proces hebben wij in beeld gebracht. In de bijgevoegde bijlage is 
deze in detail weergegeven. Op hoofdlijnen zien wij het als volgt. 
 
Doel  
Een uitnodigende en verbindende omgevingsvisie, gedragen door de Goirlese gemeenschap:  
• Integrale visie 
• Heldere ambitie en verbindende kernopgaven 
• Uitnodigend voor inwoners, ondernemers, gebruikers en partners 
• Gebiedsgericht 
• Door participatie tot stand gekomen 
• Met speciale aandacht voor het thema duurzaamheid 
 
Meerwaarde  
Instrument voor  een vernieuwende werkwijze en samenwerking: 
• Richtinggevend voor keuzes over ontwikkelingen en initiatieven. 
• Uitnodigend voor maatschappelijke partners, marktpartijen en investeerders. 
• Versterkend voor de gewenste integrale aanpak in het fysiek domein.  
 
Inhoud 
Op hoofdlijnen omvat de visie:  
• Gebiedsanalyse  
• Trends en ontwikkelingen 
• Kernvisie/ambitie 
• Strategie 
• Uitvoeringsparagraaf   
 

Voorstel is om de aanpak van de Omgevingsvisie Goirle op te splitsen in een aantal processtappen. 
Daarbij zijn ook de momenten waarop college en raad bij het proces betrokken worden in beeld 
gebracht en is bezien wanneer participatie en dialoog plaats vindt. Schematisch komt dat op het 
volgende neer. 
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Samenwerking GHO 
De implementatie van de Omgevingswet is een prioritair project binnen de GHO. Er wordt daarom 
zoveel mogelijk samengewerkt. Dit zorgt voor optimalisatie van kwaliteit, kennis, kosten en kansen. 
Voor het programmaonderdeel omgevingsvisie is nu toch besloten tot een apart traject voor iedere 
gemeente. De reden hiervoor is dat er een groot verschil is in waar we als gemeenten staan met de 
omgevingsvisies. Goirle en Hilvarenbeek beginnen blanco aan het visietraject, maar hebben een 
verschillende ambitie. Hilvarenbeek heeft al een Toekomstvisie. Oisterwijk heeft al een 
omgevingsvisie, die geëvalueerd en geactualiseerd moet worden. Deze gemeente heeft ook te 
maken met de herindeling van de gemeente Haaren. Daardoor staan wij op dit moment als 
gemeenten niet op het zelfde punt in het proces. Omdat Goirle een grote ambitie heeft en duidelijke 
urgentie voelt die ook door de raadswerkgroep wordt geduid, is besloten om niet te wachten tot we 
gezamenlijk kunnen aanbesteden maar nu alleen verder te gaan. 
 
Participatie 
Het voorgestelde proces is op 28 mei 2019 besproken met de raadswerkgroep. Participatie en 
dialoog wordt zo belangrijk geacht dat geadviseerd is om het participatieplan door de gemeenteraad 
te laten vaststellen. In de ogen van de raadswerkgroep dient het participatieplan niet alleen 
antwoord te gaan geven op de vraag op welke onderwerpen het zinvol is participatie toe te passen, 
maar ook waar participatie breed moet zijn, waar misschien juist smal en in welke vorm. Andere 
belangrijke vragen zijn hoeveel ruimte je als gemeente kunt overlaten aan de samenleving, niet 
alleen door de omgevingsvisie en -plan, maar ook in het proces van het opstellen van de 
omgevingsvisie. Participatie kan verder gaan dan consultatie en meedenken. De rollen in participatie 
dienen in het participatieplan vastgelegd te worden. Dit advies volgen wij op. We hebben de 
opdracht en proces hierop aangepast. 
 
Vervolg 
De planning is er op gericht dat uiterlijk op 01 januari 2021 de omgevingsvisie zo ver klaar is, dat deze 
rijp is voor besluitvorming in college en raad. De raad zal in verschillende tussenstappen actief 
betrokken worden. De eerste tussenstap, het participatieplan, verwachten wij in het 3e kwartaal van 
2019 te kunnen presenteren. 
 
Communicatie 
Participatie en dialoog, dus de betrokkenheid van stakeholders, vinden we van wezenlijk belang. 
Daarom wordt er een participatieplan gemaakt dat uitspraken zal doen over de wijze van participatie 
en overleg. Het participatieplan zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
Bijlagen 
- Opgave gemeente Goirle uit de 'Offerteaanvraag Omgevingsvisie'. 
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