
 
Technische vragen over lopende bouwprojecten in Goirle 
 
Dienstbaarheid en bouwen voor starters en senioren zijn twee belangrijke speerpunten van Gezond 
Verstand Goirle Riel. Wij zijn dan ook verbaasd en bezorgd te horen dat aantal prominente 
bouwprojecten in onze gemeente ernstige vertraging op dreigt te lopen en dat de gemeente hier mede 
debet aan zou zijn.  
 
Als nieuwbouwprojecten in of na de verkoopfase vertraging oplopen kan dit ernstige gevolgen hebben 
voor de kopers en de ontwikkelaars. We zitten in een dalende markt qua verkoopprijzen terwijl de 
bouwkosten nog steeds stijgen. Hierdoor kan vertraging leiden tot verminderde haalbaarheid van een 
project.  
 
Nieuwbouwwoningen worden bovendien verkocht onder voorbehoud van een onherroepelijke 
omgevingsvergunning. Als het verkrijgen van de omgevingsvergunning vertraging oploopt, vervallen de 
eerder afgesloten koopovereenkomsten door verloop van tijd. Dit geeft kopers in een dalende markt de 
gelegenheid toch af te zien van de koop of opnieuw in onderhandeling te treden.  
 
Ook hypotheekoffertes worden afgegeven onder ontbindende voorwaarde dat de bouwvergunning 
onherroepelijk is. Als dit te lang duurt vervallen deze offertes en moeten nieuwe worden aangevraagd. 
Door de stijgende rente is een nieuwe financiering vaak niet haalbaar en wordt de koop dus uiteindelijk 
ontbonden.  
 
Als gevolg van deze twee effecten komen woningen terug op de markt en komt er een smet op het 
betreffende project. 
 
Land van Anna: 
 
Vraag 1: Klopt het dat door een koper van een van de woningen bezwaar is aangetekend tegen de 
collectieve bouwvergunning? 
 
Vraag 2: Klopt het dat dit niet alleen de onherroepelijkheid van diens eigen vergunning maar ook de 
vergunning van de andere 162 woningen in dit project opschort? 
 
Vraag 3: Is met deze bezwaarmaker een mediation traject gevoerd om dit bezwaar zo spoedig mogelijk 
van tafel te krijgen of wordt hier de langslepende juridische weg van bezwaar en beroep gevolgd? 
 
Vraag 4: Klopt het dat de bezwaarmaker inmiddels niet ontvankelijk is verklaard omdat bezwaarmaker, als 
koper met een opschortende voorwaarde, geen belanghebbende zou zijn? 
 
Het aanvechten van de ontvankelijkheid is een extra vertraging in het onherroepelijk worden van de 
vergunning.  
 
Vraag 5: Kunnen wij uit de niet ontvankelijkheid verklaring  afleiden dat de bezwaarmaker inhoudelijk wel 
een punt heeft, waarom is anders niet de kortere weg van mediation of inhoudelijke behandeling 
gekozen?  
 
Vraag 6: Stel dat de bezwaarmaker door de rechter uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld en de door deze 
procedure opgelopen vertraging voor de andere woningen leidt tot bovengenoemde gevolgen, in hoeverre 
is de gemeente dan mogelijk aansprakelijk? 



 
 
Hertenwei 
 
In de laatste Woonvisie van de gemeente Goirle (2019-2022) vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 
2019, is een van de kernuitgangspunten “bouwen naar behoefte”. 
 
Vervolgens heeft het College aangegeven dat deze visie een dynamisch document is. In het 
Woningbouwprogramma en prioritering woningbouwlocaties 2020-2021 staat: 
 

“Wij willen voor alle leeftijdsgroepen woningen die aansluiten bij de behoefte. Daarmee 
verhinderen wij dat inwoners gedwongen worden om uit Goirle te vertrekken.” 
 
“Doelstelling 3: We zorgen voor voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en 
zorgbehoevenden.” 

 
De grote vraag naar bungalows voor senioren in de gemeente Goirle is bij dit project bevestigd. Alle 
uitgeefbare bungalows en vrije kavels in dit project zijn vrijwel direct verkocht. Naar de twee-onder-een 
kapwoningen daarentegen blijkt geen vraag te zijn.  
 
De initiatiefnemer heeft daarom verzocht in plaats van de twee-onder-een kapwoningen vrijstaande of 
middels bergingen geschakelde seniorenbungalows te mogen bouwen. De vraag hiernaar is zo groot dat 
deze allen reeds op voorhand maar ook onder voorbehoud van medewerking van de gemeente, aan 
Goirlenaren zijn verkocht. 
 
Het teveel aan twee-onder-een kapwoningen en het gebrek aan seniorenbungalows wordt door onze 
eigen woonvisie onderschreven. Een seniorenbungalow leidt bovendien  tot maximale doorstroming van 
de markt. Een en ander wordt bevestigd in de beleidsstudie Vergrijzing en woningmarkt1 uitgevoerd door 
het Planbureau voor de Leefomgeving te ’s-Gravenhage.  
 
Het ligt dus in de verwachting dat een verzoek tot een dergelijke switch positief ontvangen zou worden 
door de gemeente. Tot onze verbazing ervaart de initiatiefnemer de communicatie met de gemeente in 
deze echter als inflexibel en onwelwillend. Dit leidt nu tot een gekunstelde oplossing, bouwen van aaneen 
gebouwde bungalows, die niet het beste is voor Goirle. 
 
Vraag 7: Klopt het dat bovengenoemd verzoek tot wijziging van de twee-onder-een kapwoningen naar 
vrijstaande bungalows is afgewezen? 
 
Vraag 8: Klopt het dat deze afwijzing is onderbouwd met het “containerbegrip” precedentwerking? 
 
Vraag 9: Is in deze casus sprake van niet willen of niet kunnen? 
 
Vraag 10: Wat is het beleid in de afweging van precedentwerking. Waarom wordt bijvoorbeeld bij het 
project kalverstraat wel afgeweken van het (parkeer)beleid zonder angst voor precedentwerking en 
gebeurt dat in dit geval, een zogenaamd kruimelgeval, niet? 
 
Vraag 11: Klopt het dat aan een eventuele wijziging van het plan aanvullende voorwaarden zouden 
worden gesteld waardoor dit voor de initiatiefnemer niet meer interessant zou zijn? 
 
Namens de fractie van Gezond Verstand Goirle Riel, 
 
Joris Duijsters 

 
1 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2013_Vergrijzing_en_woningmarkt_1105.pdf 


