
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

ZLTO Hart van Brabant heeft met veel belangstelling kennis genomen van de 

omgevingsvisie van de gemeente Goirle. We zijn blij dat er met trots over onze 

gemeente gesproken wordt maar missen wel een hele belangrijke paragraaf in het 

geheel, de landbouw. Onze sector kan economie (de productie van gezond voedsel en 

planten) koppelen aan een (be)leefbaar en vitaal buitengebied door het aanbieden van 

kleinschalige recreatie, zorg, kinderdagopvang, en huisverkoop in de directie nabijheid 

van de kernen. Onze sector draagt ook positief bij aan centrale waardes in de visie zoals 

een ‘doenerig dorp’, een ‘prachtlandschap van de toekomst’ en aan ‘goed toeven’. 

Bovendien levert onze sector een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke thema’s 

zoals bijvoorbeeld de energietransitie (door zon op daken) en klimaatadaptatie (door 

waterconservering en het vastleggen van CO2 in de bodem). Helaas zien wij de 

meerwaarde van onze sector op deze centrale waarden niet benoemd in de visie, zowel 

als in het verleden alsook richting de toekomst, en dat vinden wij een gemiste kans. 

De directe nabijheid van grootschalige ruimtelijke ontwikkeling, alsmede de 

landschappelijke uitdagingen waar we mee te maken hebben kan kansen bieden voor de 

landbouw, maar brengt ook dilemma’s met zich mee. Steeds meer ruimte vragende 

functies landen in het buitengebied, maar de ambitie naar een meer circulaire vorm van 

landbouw vraagt ook om ruimte. Dit noopt tot zuinig ruimtegebruik èn waar mogelijk 

meervoudig ruimtegebruik, maar ook tot een visie hoe nieuwe activiteiten zich verhouden 

tot bestaande agrarische activiteiten, mèt voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

land- en tuinbouw in Goirle, voor zowel de verbrede landbouw als ook voor de gangbare 

land- en tuinbouw. Voor de laatste groep ondernemers biedt het ontwerp qua 

toekomstperspectief tot onze teleurstelling weinig mogelijkheden. 

Ontwikkelingsmogelijkheden zijn en blijven nodig om het bedrijf bij de tijd te kunnen 

houden, zodat de agrarische ondernemers het buitengebied kunnen blijven beheren als 

aantrekkelijk gebied om in te vertoeven en waar de ondernemers zelf invulling geven aan 

grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie en klimaat.  
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Als ZLTO Hart van Brabant hebben we met onze leden afgelopen jaar een traject 

doorlopen om tot een gedragen visie te komen vanuit het buitengebied. Deze visie is ook 

aangeboden aan de gemeente om een deel van het werk uit handen te nemen en om 

handvatten te geven vanuit kansen om de gemeente Goirle toekomstbestendig te maken 

vanuit gezamenlijke kansen. Helaas zien we te weinig terug in de omgevingsvisie zoals 

deze nu voor ons ligt. Dit draagt niet bij aan het gevoel van een ‘bottum-up’ of 

participatie proces.  

 

Specifiek willen we graag op een aantal belangrijke zaken ingaan welke we willen 

benadrukken. Hierbij zijn we zeker niet compleet maar omwille van de duidelijkheid zijn 

deze aandachtpunten eruit gepakt. Voor het gemak worden de paginanummers 

genoemd. 

• Pagina 14; Spelregel 3 

o De Global Development Goals (GDG’s) van de VN worden gebruikt om het 

beleid meer handen en voeten te geven. In het stuk wordt echter een 

aantal goals nadrukkelijk vergeten wat het gedachtegoed onderuit haalt en 

niet consequent is. Zo is bijvoorbeeld economische ontwikkeling 

onderbelicht. Door te ‘shoppen’ binnen de GDG’s is het niet concreet en 

daarnaast biedt het ook weinig / onvoldoende perspectief.  

• Pagina 26; Spelregel 6 

o Om de centrale waarden welke zijn gesteld te kunnen waarborgen kan de 

agrarische sector, vanuit haar sociale verbondenheid, bijdrage aan het 

landschap en meerwaarde voor de leefbaarheid hier niet worden 

weggelaten. De agrarische sector dient hier dan ook veel nadrukkelijker 

genoemd te worden als partner en mede bepaler van de spelregels. Tevens 

is dit dan ook meer in lijn met het gedachtegoed van een integrale 

verbetering van het buitengebied waar we anno 2021 met elkaar voor 

staan.  

• Pagina 29;  

o Vanaf deze pagina wordt er ingegaan op de kwaliteitslaag. In een aantal 

van de lagen worden er hele specifieke punten genoemd terwijl andere erg 

vaag en open worden gelaten. Dit strookt niet me elkaar en het is, ons 

inziens, ook niet het doel van een omgevingsvisie om erg tot in detail te 

rijken. Een voorbeeld hiervan zijn de punten welke onder het kopje van 

bodemkwaliteit worden genoemd. Dit terwijl een punt als bodemkwaliteit 

juist erg verbindend kan werken. Als dan in een omgevingsvisie wordt 

gezet dat er enkel ‘met mate’ en biologische bestrijdingsmiddelen zijn 

toegestaan is dit erg kleinerend en een klap in het gezicht van de 

ondernemers die heel bewust met de bodemkwaliteit op hun bedrijven 

bezig zijn op zowel het gebied van beschermingsmiddelen als meststoffen. 

De bodemkwaliteit in de gemeente Goirle is bovengemiddeld. Dit is ook 

terug te zien in de nitraatrichtlijn.  

• Pagina 31;  

o In het stuk wordt genoemd dat de inzet is om NNB uit te breiden. We 

snappen niet waar dit vandaan komt. Het NNB is vastgesteld en moet voor 

2027 gerealiseerd zijn. Het is echter al erg lastig om hetgeen wat 

ingetekend is te realiseren, laat staan als hier nog meer gronden bijkomen. 

Daarnaast moet er uiteraard rekening gehouden worden met de huidige 

eigendomssituatie en is het de vraag wat deze eventuele extra gronden 

bijdragen aan de natuurdoelen, in het geval van een goede bijdrage 

zouden ze namelijk al ingetekend zijn. Deze passage kan dus geschrapt 

worden.  



 

• Pagina 36; 

o 3.3.1. kan niet zonder verdiencapaciteit van het buitengebied. Zoals deze 

op dit moment in de omgevingsvisie geframed staat is deze koppeling niet 

gemaakt. Dit blijkt ook door de verschillende GDG’s welke op de pagina 

genoemd zijn. 

• Pagina 37; 

o Onze gemeente heeft een rijk verleden van agrarische bedrijven met een 

multifunctionele tak op het bedrijf. Iets om als gemeente trots op te zijn 

want dit zijn bedrijven die een goede koppeling kunnen maken tussen de 

verschillende GDG’s welke we hebben. Door het centraliseren van 

bijvoorbeeld detailhandel wordt dit teniet gedaan. Dat is zonde en het 

voorziet ook niet in de behoefte welke speelt in de maatschappij waarbij 

recreatie, educatie en het genieten van het landschap en haar (agrarische) 

producten een flinke vlucht heeft genomen in de pandemie van de 

afgelopen tijd.  

• Pagina 39; 

o 3.3.7. is erg mooi omschreven en heel erg breed. Het kan op verschillende 

manieren geïnterpreteerd worden en kan daarom heel erg verkeerd 

uitpakken met teleurstelling en frustratie achteraf. Wat goed is om te 

realiseren, is dat het beschikbaar hebben van voldoende grond voor alle 

ontwikkelingen in het buitengebied essentieel is. Dit gaat allemaal goed als 

er vanuit een innovatieve gedachte en efficiëntie naar het gebied wordt 

gekeken. Wanneer er extra eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld een 

agrarisch ondernemer als het gaat om natuurinclusiviteit dan heeft dit 

gevolgen voor het hele landschap en de bedrijfsvoering van de betreffende 

ondernemer. Het is dus wel zaak om hier op de juiste manier mee om te 

gaan en het niet zo op deze manier neer te zetten. Dan werkt het namelijk 

polariserend. Er zijn voorbeelden waar de synergie tussen landschap, 

innovatie, landbouw, etc erg goed heeft gewerkt maar daar is de insteek 

juist anders geweest dan hier omschreven. Onze vraag is dan ook hoe het 

perspectief zal zijn en hoe innovatie wordt mee genomen in deze 

gebruikslaag. Daarnaast is het zinvol om extra te benadrukken dat de 

insteek is om stimulerend te werken in plaats van dwingend. 

• Pagina 53; 

o Er wordt gesproken over de standaard basiskwaliteit van biodiversiteit. 

Wat houdt deze in? 

o Daarnaast staat de term natuurinclusieve landbouw vaker in de 

omgevingsvisie genoemd. Op dit moment is deze vorm van landbouw nog 

niet renderend en nog niet concreet genoeg voor agrariërs om hier 

serieuze toekomstbestendige keuzes op te maken. Het is dan ook nog niet 

haalbaar om deze vorm van landbouw zo nadrukkelijk in het stuk neer te 

zetten. Vandaar dat deze term geschrapt kan worden uit het document.  

• Pagina 55; 

o Het buitengebied midden zit in een gebiedsproces wat loopt in het kader 

van N2000. Het is dan ook vreemd dat in de omgevingsvisie dit niet wordt 

meegenomen. Temeer ook omdat dit een landelijke aanpak is, welke door 

de provincie Noord-Brabant verder is aangescherpt om te komen tot een 

gezamenlijke winst voor natuurdoelen, waterdoelen en een 

landbouwstructuur welke perspectief biedt. Deze drie doelen worden in 

gezamenlijkheid ontwikkeld waardoor er meerwaarde ontstaat. Dit 

gedachtegoed zien we hier niet terug. Er zitten nog maar een aantal 

toekomstbestendige agrarische bedrijven in dit gebied welke we moeten 



 

koesteren om het landschap te behouden wat we hebben en wat zo wordt 

gewaardeerd door de inwoners van de gemeente. 

• Pagina 57; 

o In het stuk is te lezen hoe er gewerkt gaat worden vanuit een mix aan 

belangen. Vervolgens worden er echter aan aantal zaken genoemd welke 

erg in het teken van natuur- en waterdoelen staan en zien we geen 

perspectief voor de landbouw. Voor ons is het dus niet duidelijk wat de 

gemeente hier voor ogen heeft. Hier zouden we graag meer uitleg over 

hebben. De agrarische bedrijven welke in het gebied zitten hebben grond 

nodig om toekomstbestendig te blijven. Zoals het stuk nu omschreven is 

biedt dit deze toekomst niet wat ten koste gaat van dit deelgebied in de 

gemeente.  

 

Wij gaan graag met u in gesprek, om te bekijken hoe we als sector blijvend van 

betekenis kunnen zijn voor de gemeente Goirle en daarmee het buitengebied kunnen 

blijven beheren als een gebied waar het goed werken, wonen en recreëren is. Onze eigen 

visie welke we met leden zelf hebben vormgegeven is wat ons betreft een goed 

vertrekpunt voor dat gesprek, waarbij we ervan uit dat u ook bovenstaande punten 

betrekt bij het verder vormgeven van uw omgevingsvisie.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Bestuur ZLTO Hart van Brabant 

Corné van Roessel pfh RO 

Ronnie Schellekens pfh RO 

  

 

 


