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Betreft: Zienswijze tegen het voorontwerp bestemmingsplan Leijoever te Riel
Goirle, 10 augustus 2022
Geacht College,
Naar aanleiding van uw bekendmaking sturen wij, XXXXXXXX, hierbij onze zienswijze op het
voorontwerp-bestemmingsplan Leijoever te Riel. Wij verzoeken u, gelet op onze
bedenkingen, het voorontwerp in zijn huidige vorm niet vast te stellen.
We hebben onze zienswijze hieronder weergegeven.
In het voorontwerp geeft de provincie aan dat de ecologische zone beekdal van de Leij
belangrijk is. In het voorontwerp wordt hier naar onze mening te weinig aandacht aan
besteed. De vraag is dan ook of de gehanteerde 10 meter, zoals nu aangegeven is, wel
voldoende is om de ecologische zone te handhaven. Immers er is ook nog een wandelpad in
gepland waardoor er extensieve recreatie kan plaatsvinden en eventueel objecten te
plaatsen zijn. De breedte van het wandelpad is niet weergegeven.
In het beekdal overwinteren de vinpootsalamander en kikkers. In hoeverre is hier met de
inrichting van de ecologische zone rekening gehouden?
Ter versterking van de biodiversiteit, mede gezien de locatie waarbinnen gebouwd wordt, is
het zeer gewenst om natuurinclusief te bouwen. Hierover is niets terug te vinden.
Door de bebouwing zal er veel meer licht en geluid komen in de nu nog stille omgeving. Is er
onderzocht welke invloed dit heeft op de natuurlijke omgeving?
In welke periode is het vleermuis onderzoek gedaan , want hoe betrouwbaar is dit onderzoek
bijvoorbeeld als alleen gekeken is in de winterslaap periode?
In het plan moet duidelijker worden gemaakt hoe de wezenlijke waarden en kenmerken van
deze ecologische zone kunnen worden bewaakt.
Waar is de boscompensatie? Er moeten 13 gezonde prachtige volle populieren worden
gekapt. Op welke wijze wordt dit gecompenseerd of kunnen de bomen worden ontzien in het
plan.
Onderzocht zal nog moeten worden of de wettelijke grens van 25 meter tot de ecologische
verbindingszone voor dit project ingekort mag worden.
Er zijn wat ons betreft zeker een aantal zaken in dit voorontwerp die nadere verdieping
vragen.
Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXX

