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Toelichting op het onderwerp _________________________________
Er is verkavelingsplan uitgewerkt voor de ontwikkeling van het plan Leijoever in Riel. Beoogd wordt 
om ca. 15 woningen te bouwen op de bedrijfsgronden van het voormalige Skolgebouw in het gebied 
tussen de Vonderstraat, 't Leike en de Goirleseweg. De vraag is of met ontwikkeling van deze locatie 
voorzien kan worden in de woonbehoefte en of er vanuit ruimtelijke aspecten, beeldkwaliteit, groen, 
verkeer en parkeren, civieltechniek en milieu geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen 
ontwikkeling.
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Voorgesteld besluit 
a. Medewerking te verlenen aan realisatie van het plan Leijoevers in Riel, onder de in het advies 

genoemde voorwaarden.
b. Met de ontwikkelaar in onderhandeling treden over een te sluiten anterieure overeenkomst, 

waarin afspraken worden gemaakt over het kostenverhaal en over de verkoop van binnen het 
plangebied gelegen gemeentelijke gronden, onder de in het advies genoemde voorwaarden.
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Samenvatting
Er is verkavelingsplan uitgewerkt voor de ontwikkeling van het plan Leijoever in Riel. Beoogd wordt 
ca. 15 woningen te bouwen op de bedrijfsgronden van het voormalige Skolgebouw in het gebied 
tussen de Vonderstraat, ’t Leike en de Goirleseweg Omdat met ontwikkeling van deze locatie 
voorzien kan worden in de woonbehoefte en er vanuit ruimtelijke- en beeldkwaliteit, groen, verkeer 
en parkeren, civieltechniek en milieu geen bezwaren zijn, wordt onder voorwaarden besloten om ca. 
15 grondgebonden woningen toe te wijzen aan dit project en medewerking te verlenen aan een 
planologisch-juridische procedure in de vorm van een bestemmingsplanwijziging

Paginanummer Agendanummer

1. Inleiding / Probleemschets
Als uitwerking van de Woonvisie 2015 is de Notitie Prioritering Woningbouwlocaties 2016 door het 
college vastgesteld. De locatie Vonderstraat in Riel is in deze notitie geprioriteerd om de komende 
jaren invulling te geven aan de woningbehoefte. Door Van der Weegen zijn voor deze locatie een 
verkavelingsvoorstel en voorstel voor de woningen in het zogenaamde plan Leijoevers uitgewerkt,

2. Nadere toelichting (relevante (beleids Voorschriften / alternatieven met voor-/nadelen en
risico's)

Aanleiding
Als uitwerking van de Woonvisie 2015 is zeer recent de Notitie Prioritering Woningbouwlocaties 
2016 door het college vastgesteld In deze notitie wordt antwoord gegeven op de vraag welke 
woningbouwlocaties in de komende jaren prioriteit moeten krijgen in het gemeentelijke 
woningbouwprogramma. De locatie Vonderstraat in Riel is in deze notitie geprioriteerd om de 
komende jaren invulling te geven aan de woningbehoefte Deze locatie is ook geprioriteerd om 
leegstand en structurele voortzetting van het gebruik als bedrijfsgebouw te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de aanwezige bodemverontreiniging wordt verwijderd Op de locatie is namelijk een 
bedrijfsgebouw gevestigd, dat zijn functie heeft verloren Langdurige leegstand dient voorkomen te 
worden Op de locatie is een bodemverontreiniging vastgesteld. Er is hierbij geen sprake van gevaar 
voor de volksgezondheid, maar een sanering is wel noodzakelijk Tenslotte zijn redenen voor 
prioritering geweest om conform het Groenstructuurplan ter plaatse van deze locatie een groene 
dorpsrand te kunnen gaan vormgeven, een bijdrage te leveren aan het vervolmaken van de 
ecologische verbindmgszone in het beekdal van De Leij en om het recreatieve wandelpad langs De 
Letj te vervolmaken.

Huidige situatie
In de bestaande situatie staat in het gebied tussen de Vonderstraat, ‘t Leike en de Goirleseweg in 
Riel een oud bedrijfsgebouw, het voormalig Skolgebouw Deze bedrijfslocatie is niet meer in gebruik. 
Tussen deze voormalige bedrijfslocatie, de beek De Leij en 't Leike ligt een groenstrook, die als 
openbare ruimte in gebruik is en een functie vervult als groenzone en speellocatie. Langs deze beek 
ligt aan de zijde van de kern een wandelpad wat onderdeel uitmaakt van 'het ommetje Riel'. Op de 
locatie is een solitaire houtwal gelegen. Ook aan de achterzijde van de woningen aan de 
Vonderstraat staat een rij forse bomen. Het historisch gebruik van het terrein heeft een flinke 
bodemverontreiniging veroorzaakt Rondom de locatie ligt woonbebouwing; vrijstaande woningen 
langs de Goirleseweg en aaneengesloten woningen langs de Vonderstraat en 't Leike,

De locatie is grotendeels eigendom van VanderWeegen. De houtwal en groenstrook aan 't Leike zijn 
eigendom van de gemeente.
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Luchtfoto bestaande situatie (Bron: Kaartengalerij gemeente Goirle)

Foto's bestaande situatie (Bron: Globespotter)
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Beschrijving van het plan Leiioever
Ontwikkelaar VanderWeegen heeft het plan om 15 woningen te realiseren aan de oever van de Leij 
waarbij een vrije groenstrook van ongeveer 10 meter met daarin het wandelpad gehandhaafd blijft. 
Uitgegaan wordt van de rooilijn van het huidige leegstaande bedrijfsgebouw.

Paginanummer Agendanummer

Verkavelingsvoorstel

Het project zal bestaan uit 8 patiowoningen die grenzen aan de groenstrook langs de Leij en uit een 
rij van 6 tweekappers die zijn gesitueerd aan de achterzijde van de woningen aan de Vonderstraat. 
Aan de rij tweekappers zal 1 vrijstaande woning worden toegevoegd. De woningen zullen allen 
verkocht worden. Zowel de bestaande bomenrij aan de zuidzijde van de woningen aan de 
Vonderstraat als de houtwal aan 't Leike zullen gekapt worden. Ter compensatie wordt een nieuwe 
groenstrook met bomen binnen het straatprofiel aangelegd. De bestaande speelplaats aan 't Leike 
zal verplaatst worden. In de ca. 10 meter brede groenstrook vanaf De Leij wordt ruimte geboden 
voor een recreatief wandelpad.

Voorstel woningen aan het erf

Schetsvoorstel patiobungalows
Zaaknummer
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Geldend bestemmingsplan
In het geldende bestemmingsplan "Kom Riel" heeft de locatie de bestemming "Bedrijfsdoeleinden", 
"Verkeersdoeleinden" en de bestemming "Groen". Woningen zijn binnen deze bestemmingen niet 
toegestaan.

Uitsnede plankaart bestemmingsplan "Kom Riel"

Relevante beleidskaders 
Stedenbouwkundige inbreidingsnotitie kom Riel
In 2005 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige notitie "Inbreidingsmogelijkheden kom Riel" 
vastgesteld als toetsingskader voor toekomstige initiatieven in Riel. Volgens deze notitie maakt de 
locatie onderdeel uit van Deelgebied 2, woonwijk oost. Aangegeven is dat de mogelijkheid aanwezig 
is om op de locatie van de opslagloods met bijbehorende buitenruimte op basis van de bestaande 
stedenbouwkundige structuur van de oostrand van Riel aanvullende woningbouw te situeren, 
waarbij een goede overgang naar het aangrenzende beekdal van groot belang is. De woningen 
dienen te bestaan uit maximaal één bouwlaag met een kap zodat de nieuwe bebouwing op het 
binnenterrein in volume ondergeschikt is aan wat er aan bebouwing omheen staan.

Woonvisie gemeente Goirle
In 2015 is de Woonvisie Goirle vastgesteld. Aan de Woonvisie ligt een Woonbehoefteonderzoek 
(Wbo) ten grondslag. In het Wbo is het woningaanbod geconfronteerd met de woningvraag. De 
Woonvisie geeft aan dat afgezet tegen de bestaande woningvoorraad, de gemeente kan voorzien in 
de gewenste woningbouw door zich te richten op doorstroming. Door in nieuwbouw woningen aan 
te bieden in de middeldure en dure categorieën, wordt een verhuisstroom op gang gebracht en 
kunnen in de bestaande woningvoorraad goedkope woningen beschikbaar komen. Daarnaast kan dit 
bijdrage aan het aantrekken van jonge gezinnen, wat een ambitie is van de gemeente. Op dit 
moment is er nog steeds een tekort aan tweekappers en vrijstaande woningen.
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Uit het Wbo blijkt verder dat in de gemeente Goirle met name tekorten worden geconstateerd aan 
de woonmilieus 'rustige stadswijk', 'luxe woonwijk' en 'luxe stadswijk' Daarnaast is er een grote 
vraag naar 'landelijk wonen'.

Notitie Prioritering Woningbouwlocaties 2016
Als uitwerking van de Woonvisie 2015 is de Notitie Prioritering Woningbouwlocaties 2016 door het 
college vastgesteld. In deze notitie wordt antwoord gezocht op de vraag welke woningbouwlocaties 
m de komende jaren prioriteit moeten krijgen in het gemeentelijke woningbouwprogramma. Om te 
komen tot deze afweging en een prioritering te kunnen maken zijn in de Woonvisie gemeente Goirle 
2015 de criteria, en de volgorde van deze criteria, vastgesteld waaraan de potentiële locaties moeten 
worden getoetst. Het gaat daar bij om de volgende criteria.

• Woonbehoefte (zowel kwalitatief als kwantitatief)
• Duurzaam ruimtegebruik

- Leegstand,
- Bestaand stedelijk gebied;

• Nut en noodzaak van andere beleidsdoelen,

De nu bekende potentiële woningbouwlocaties zijn gewogen op grond van deze criteria. De locatie 
Vonderstraat is in deze notitie opgenomen in de 'gebonden capaciteit' op basis van bestuurlijke 
toezeggingen die over de ontwikkeling van deze locatie eerder zijn gedaan. Van belang hierbij is dat 
plannen met tot in het oneindige zouden moeten worden beschouwd als 'gebonden capaciteit'. Om 
te voorkomen dat woningbouwontwikkelingen binnen de gemeente op slot worden gezet moet 
worden getracht termijnen te stellen aan de gebonden capaciteit.

Groenstructuurpian Goirie/Groene Kaart nota Kapbeleid
In het Groenstructuurpian is het oostelijk deel van het gebied als groene dorpsrand aangegeven. Dit 
zijn groengebieden die de overgang vormen van dorp naar landschap. Een aantal groene 
dorpsranden hebben een ecologische waarde. Vooral daar waar zij grenzen aan de EHS (Ecologische 
Hoofdstructuur) is het van belang deze ecologische waarde te versterken De groene dorpsranden 
dienen zoveel mogelijk in stand gehouden te worden en waar nodig versterkt. Dit kan bereikt 
worden door het aanbrengen en ontwikkelen van landschappelijke beplanting die de gradiënten 
benut in de overgang van hoog naar laag, droog naar nat, zandgrond en beekdal, kruin geluidswal 
naar teen geluidswal Dit groen is belangrijk voor de natuur en dient als buffer tussen de bebouwing 
en het buitengebied. Aangegeven is dat het wenselijk is de groene dorpsrand ter plaatse van de 
locatie voort te zetten Op de locatie is een aantal bomen aanwezig Aan deze bomen is op de 
Groene Kaart van de nota Kapbeleid geen bijzondere waarde toegekend.

GVVP/Parkeren
In het GVVP zijn de straten nabij de locatie gecategoriseerd als erftoegangsweg. Wegen en straten 
dienen conform de inrichtingseisen volgens de basiskenmerken voor wegontwerp (landelijke richtlijn 
van het CROW) te worden ingericht, waarbij gestreefd wordt naar het ideaalprofiel.
In geval van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten, op basis van de parkeerkencijfers van het 
CROW, voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd, in principe op eigen terrein Van toepassing 
zijn de parkeernormen zoals vastgelegd in de door de raad vastgestelde Nota Parkeernormen en 
Uitvoeringsregels (CROW-publicatie 317)

Waterbeleid
De Leij is in de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant aangewezen als ecologische 
verbindingszone. Ten aanzien van de functie 'ecologische verbmdingszone langs waterlopen' is de 
ambitie van de Provincie dat in 2018 de bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door middel van ecologische verbindmgszones (EVZ's) zodanig zijn
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verbonden, dat een natuurlijk netwerk is ontstaan waarbinnen migratie van planten en dieren kan 
plaatsvinden en ongewenste isolatie van natuurgebieden niet meer voorkomt De breedte voor de 
ecologische verbindingszones buiten stedelijk gebied bedraagt gemiddeld 25 meter (of 2,5 ha per 
strekkende km in de vorm van stapstenen). Voor verbindingszones door stedelijk gebied wordt een 
breedte van circa 50 meter gehanteerd vanwege de grotere menselijke invloeden in de stad door 
onder andere recreatief medegebruik, voor zover de omstandigheden dit mogelijk maken (Leidraad 
ecologische verbindingszones, 1996). Hierbij verwacht het waterschap actieve participatie van de 
betreffende gemeenten.

Waterschap Brabantse Delta is waterbeheerder van onder andere de gemeente Goirle en is 
verantwoordelijk voor de waterhuishoudkundige verzorging (waterkwaliteit en waterkwantiteit) 
binnen het plangebied Voor uitbreidings- en meuwbouwplannen geldt dat het schone regenwater 
van het vuile huishoudelijke afvalwater gescheiden opgevangen en verwerkt dient te worden Het 
huishoudelijk afvalwater kan direct aangesloten worden op een bestaand rioolstelsel in de omgeving. 
Verder voert het Waterschap het beleid dat bij nieuwe bouwplannen groter dan 2 000 m2 
'watemeutraal' gebouwd moet worden. Dit houdt in dat als gevolg van de uitbreiding de 
grondwaterstand niet wordt verlaagd en de afvoer naar het oppervlaktewater met toeneemt. Dit kan 
op verschillende manieren namelijk: door hergebruik, infiltratie, buffering en/of afvoer van 
regenwater. Indien hergebruik en/of infiltratie met mogelijk is (het regenwater kan met in het 
plangebied worden verwerkt), dan dient het water te worden gebufferd en afgevoerd.

De gemeente ziet hierbij toe op een doelmatige invulling van de hemelwateropgave Nieuwe 
ontwikkelingen en reconstructies worden hydrologisch neutraal ingepast Gestreefd wordt om de 
menselijke activiteiten zo veel mogelijk af te stemmen op de natuurlijke (grond)waterfluctuaties 
Nieuwe riolering wordt aangelegd volgens de geldende richtlijnen Voor nieuwe 
ontwikkelingsgebieden binnen de bebouwde kom betekent dit in principe een (verbeterd) 
gescheiden rioolsysteem. Bij kleinschalige in/uitbreidingen kan aansluiting op het bestaande 
(gemengde) systeem acceptabel zijn.

Voorkeursvolgorde omgang met hemelwater en ander afvalwater aan de bron:
a) het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;
b) verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;
c) afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet-gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater;
d) huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater wordt ingezameld en naar een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd,
e) ander afvalwater dan bedoeld onder d wordt hergebruikt (zo nodig na zuivering aan de bron);
f) ander afvalwater dan bedoeld onder d. (in de praktijk dus vooral hemelwater) wordt lokaal in 

het milieu teruggebracht (zo nodig na zuivering aan de bron);
g) ander afvalwater dan bedoeld onder d. wordt als stedelijk afvalwater ingezameld en naar een 

rwzi getransporteerd

Beoordeling initiatief
Woonbehoefte
Er is in Riel vraag naar woningen in veel verschillende prijscategorieën. Een specifiek tekort aan één 
bepaalde categorie is uit het Wbo niet gebleken Hoewel het m aanvraag met expliciet is beschreven, 
wordt er vanuit gegaan dat het gaat om koopwoningen in het duurdere segment Dit is de 
prijscategorie waar in Riel het meeste vraag naar is Met de voorgestelde woningen wordt dus 
voorzien in een woonbehoefte.
De grootste behoefte m Riel is aan vrijstaande woningen en tweekappers. Voor senioren is de 
afgelopen periode nauwelijks gebouwd. Uit het Wbo blijkt dat er wel behoefte is aan woningen 
geschikt voor senioren. Gelet op de afstand tot de voorzieningen is de locatie hiervoor ook geschikt.
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De patiobungalows kunnen in deze woonbehoefte voorzien, mits ze voldoen aan de eisen van 
woonkeur, zoals is opgenomen in de Woonvisie 2015.
Het voorgestelde woonmilieu wordt getypeerd als 'dorps wonen' Uit het woonbehoefteonderzoek 
blijkt dat er een (theoretisch) overschot is aan Dorps Wonen in Riel. Wel is er tekort aan landelijk 
Wonen. Hoewel op de locaties niet echt sprake is van het Woonmilieu Landelijk Wonen, is bekend 
dat woningzoekenden die bij voorkeur voor het milieu landelijk wonen gaan, vanwege het zeer 
beperkte aanbod van dat woonmilieu uïteindelijk kiezen voor een woning in een dorps woonmilieu 
Ook is er een kleine behoefte aan rustige stadswijk en luxe stadswijk. Hoewel in de kern Riel 
natuurlijk nooit een 'stads'wijk kan worden geboden, kan hieruit worden opgemaakt dat een rustig, 
luxe woonmilieu gewenst is. Hierin kan de locatie voorzien. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
beleving van een specifiek woonmilieu van veel factoren afhankelijk is en voor een deel ook 
gevoelsmatig is De inrichting van de woonomgeving speelt hierin een belangrijke rol.

Locatie Leyoever is opgenomen in de prioriteringsnotstie (destijds onder de naam Vonderstraat), 
Hierbij is de locatie opgenomen voor 17 woningen In het huidige plan worden 15 woningen 
voorgesteld.
Al gaat het maar om slecht 2 woningen minder, dit geeft extra ruimte in het woningbouwprogramma
en heeft het een positief effect op de wens gedifferentieerd en gefaseerd te bouwen
Eén van de belangrijkste redenen dat de locatie is geprioriteerd is dat de locaties kan voorzien in de
behoefte aan woningen die geschikt zijn voor zorg / ouderen. Hieraan is in de gehele gemeente,
maar vooral ook in Riel grote behoefte. In de woonvisie is opgenomen dat wij hiervoor in de eisen en
randvoorwaarden vaststellen dat de woningen moeten voldoen aan Woonkeur
In de Woonvisie 2015 is expliciet opgenomen dat we, ondanks het feit dat we het uiteindelijk bij het
aanvragen van een omgevingsvergunnmg niet kunnen afdwingen, duurzaam bouwen en levensloop
bestendig bouwen (Woonkeur) opnemen als randvoorwaarden bij nieuwbouwontwikkelingen.

Resumerend wordt vanuit de woonbehoefte het volgende geadviseerd-
• Vanuit de methodiek die is gekozen in de prionteringsnotitie is het verantwoord om deze locatie 

prioriteit te blijven geven.
• Het voorgestelde woonmilieu voorziet in een geconstateerde woonbehoefte.
• De voorgestelde woningen voorzien qua woningtypes en prijscategorieën in een 

geconstateerde woonbehoefte
• De ca 15 woningen kunnen als gebonden capaciteit geoormerkt blijven voor een periode van 

maximaal nog 2 jaar. Binnen 2 jaar dient een bestemmingsplan in procedure te zijn gebracht, 
een exploitatieovereenkomst te zijn gesloten dan wel dient een omgevingsvergunnmg te zijn 
aangevraagd.

• De woningen dienen te voldoen aan Woonkeur
• Er dient aandacht te worden geschonken aan duurzaamheid.

Stedenbouw
In de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige notitie "Inbreidmgsmogelijkheden 
kom Riel" is aangegeven dat de mogelijkheid aanwezig is om op de locatie van de opslagloods met 
bijbehorende buitenruimte op basis van de bestaande stedenbouwkundige structuur van de 
oostrand van Riel aanvullende woningbouw te situeren. Daarbij is specifiek bepaald dat de woningen 
dienen te bestaan uit maximaal één bouwlaag met een kap, zodat de nieuwe bebouwing op het 
binnenterrein in volume ondergeschikt is aan wat er aan bebouwing omheen staan

Vastgesteld mag worden dat een herontwikkeling van deze locatie met woningbouw past binnen de 
vastgestelde stedenbouwkundige kaders. De voorgestelde verkaveling, waarbij nieuwe woningen 
worden gerealiseerd aan beide zijden van een nieuwe straat, wordt als passend beoordeeld. Nadere 
uitwerking en detaillering van de openbare ruimte, zie hierna, is nog wel gewenst, Door nieuw groen 
en bomen in het straatprofiel te introduceren, kan een kwalitatief groen en dorps woonmilieu
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ontstaan. De gewenste groene dorpsrand wordt langs De Leij vormgegeven en het is positief dat in 
het ontwerp van de bungalows hierop wordt ingespeeld, door ook aan deze zijde als het ware een 
voorkant vorm te geven. Deze patiowonmgen voldoen ook qua bebouwingsmassa aan de eerder 
vastgestelde randvoorwaarden Echter voor de tweekappers en de vrijstaande woning geldt dat een 
woningtype in één bouwlaag met een kap niet goed aansluit bij de woningmarkt, waar beduidend 
meer behoefte blijkt te zijn aan woningen met twee volwaardige woonlagen Initiatiefnemer is 
voornemens aan te sluiten bij de bestaande woningen aan 't Leike Dit wordt goed voorstelbaar 
geacht. In ruimtelijk opzicht is het wel belangrijk dat deze woningen op het binnenterrein met hoger 
zijn dan de bestaande bebouwing die er omheen staat. Daarom dient voorwaarde te zijn dat de 
nokhoogtes dienen aan te sluiten bij de hoogten van de bestaande bebouwing. Belangrijk is dat de 
beeldkwaliteit van de woningen nog wat verder wordt uitgewerkt De suggesties die door de 
ontwikkelaar worden gedaan voor vormgeving en architectuur van de woningen, vormen hiervoor 
een goede basis

Resumerend wordt vanuit stedenbouw het volgende geadviseerd
• Het gepresenteerde verkavelingsvoorstel wordt in de basis als stedenbouwkundig verantwoord 

beoordeeld
* De beeldkwaliteit dient nader te worden uitgewerkt en gedocumenteerd 

Ecologie, groen en spelen
Positief is dat uitvoering wordt gegeven aan de wenst tot het vormgeven van een groene dorpsrand 
aan de Leij. De oever van de Leij vervult een functie als ecologische verbindingszone, die voldoende 
ruimte dient te hebben en als zodanig dient te worden ingericht Het huidige beleid van Waterschap 
en Provincie is dat voor een ecologische verbindingszones langs waterlopen gemiddeld 25 meter 
nodig is. Bij herontwikkeling van de locatie is het aanhouden van een afstand van ca 25 meter echter 
met haalbaar Er is aan de noordzijde van de Leij onvoldoende ruimte. Daarom is ervoor gekozen in 
overleg te gaan met het Waterschap over het aanhouden van de bestaande afstand, namelijk 10 
meter, ten opzichte van de Leij Dit is bespreekbaar voor het Waterschap, maar zij koppelen 
goedkeuring voor de ontwikkeling van deze locatie wel aan de realisatie van een ecologische 
verbindingszone aan de zuidzijde Gemeente en Waterschap zijn hierover in overleg Met de 
ontwikkelaar is afgesproken dat de gemeente zal proberen, om de realisatie van de ecologische 
verbindingszone buiten de scope van het project te houden In het kader van de watertoets bij het 
vooroverleg over het bestemmingsplan, zal blijken of het Waterschap hiermee zal instemmen

Het plan gaat er vanuit dat bestaande bomen, de bomenrij achter de woningen aan de Vonderstraat 
en de bestaande houtwal, gekapt worden. In het Groenstructuurplan zijn de bestaande bomen niet 
beschermd. Omdat de houtwal wel waarde heeft op het gebied van o a natuur en landschap is 
gekeken of de houtwal gespaard kon blijven. Uit onderzoek is gebleken dat het het kappen van de 
houtwal noodzakelijk is om de bodemverontreiniging, die zich hieronder bevindt, te kunnen saneren 
Het behoud van de bestaande bomenrij achter de woningen aan de Vonderstraat blijkt in de 
openbare ruimte met goed mogelijk te zijn Er ontstaat dan een onbestemde ruimte tussen de 
achterkanten van woningen. Behoud van de bomen in de achtertuinen van de nieuwe woningen 
blijkt met wenselijk te zijn, omdat dit kan conflicteren met het kunnen bouwen van bijgebouwen en 
erfafscheidingen Het heeft meer kwaliteit om deze bomen te compenseren door de aanleg van 
groen met bomen in het nieuwe straatprofiel zelf. Voorwaarde is wel dat bomen die gekapt worden, 
worden gecompenseerd volgens de regels van het gemeentelijk kapbeleid. Bij voorkeur op de locatie 
zelf Er gaan circa 8 bomen (bomenrij) en ca 350 m2 houtwal weg Wij zien dit graag ook ongeveer 
terug als groencompensatie In het gepresenteerde verkavelingsplan is een aardige aanzet gedaan, 
maar nog niet helemaal voldoende. De groenstrook langs De Ley kan niet als compensatie worden 
aangemerkt. Dit gaat om behoud van een bestaande groene strook van 10 meter die waarschijnlijk 
wordt opgewaardeerd ten behoeve van de recreatieve groene dorpsrand. Het is geen compensatie
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voor wat er verdwijnt Bij de nadere uitwerking van de inrichting van de openbare ruimte en het 
groen dient hier nog aandacht aan te worden besteed

Daarnaast dient de speelplaats verplaatst te worden naar een nieuwe locatie in de groenzone langs 
de Leij Behoud van de speelplaats in dit woongebied dient namelijk uitgangspunt te zijn

Vanuit het oogpunt van ecologie, groen en spelen wordt positief geadviseerd onder de voorwaarden 
dat
• Een Inrichtingsplan wordt gemaakt, waarin het openbaar groen nader is uitgewerkt. Dit 

inrichtingsplan voor de openbare ruimte behoeft de goedkeuring van de gemeente.
• Er dient een groenzone van minimaal 10 meter vanaf De Lei] te worden gerealiseerd als 

onderdeel van de ecologische verbindingszone
• Het Waterschap dient in het kader van de watertoets in te stemmen met het voorstel voor de 

ecologische verbindingszone
• De bestaande bomen die gekapt moeten worden dienen gecompenseerd te worden, volgens de 

regels van het geldende kapbeleid, bij voorkeur binnen het plangebied zelf.
• De speelplaats dient verplaatst te worden naar een nieuwe locatie buiten het plangebied, in de 

groenzone aan De Leij.

Verkeer en parkeren, civiel techniek en waterhuishouding
Vanuit verkeerskundig oogpunt is het passend dat de woningen worden ontsloten vanaf een nieuw 
te realiseren straat, die aansluit op zowel 't Leike als de Vonderstraat

Er van uitgaande dat het de bedoeling is dat de gemeente Goirle tezijnertijd de voorgestelde 
verkeersruimte over neemt, dient de inrichting van de openbare ruimte te voldoen aan de eisen die 
de gemeente hieraan stelt en dient het bouw- en woonrijpmaken in overleg met de gemeente te 
worden uitgewerkt. Het gepresenteerde verkavelingsplan vormt voor wat betreft de inrichting van 
de openbare ruimte een goede aanzet, maar een nadere uitwerking en detaillering van de openbare 
ruimte is nog wel gewenst Het bestaande pad naar de Vonderstraat is te smal om ruimte te bieden 
voor tweerichtingsverkeer Bij voorkeur dient hier wel een voetpad te worden gemaakt. In geval van 
haaks parkeren op eigen terrein danwel in de openbare ruimte is ervoor rijbaan en parkeervakken 
een totaalmaat van ca. 11 meter nodig. Het verkavelingsplan dient op dit punt nog aangepast te 
worden, omdat onvoldoende ruimte gewaarborgd is voor het parkeren bij de patiobungalows, Er 
dient rekening gehouden te worden met draaicirkels van verhuis- en vuilinswagens. Het trottoir dient 
aan één kant een minimale breedte van 1,80 meter te hebben voor de kabels en leidingen

Het ommetje van Riel is een wandelroute langs de Ley, die nu nog op grond van Van de Corput ligt 
(de eigenaar van de te ontwikkelen locatie). Vanuit de gemeente is het wenselijk dat de wandelroute 
blijft bestaan en openbaar blijft Het ommetje is opgenomen in het knooppunten netwerk en 
ontwikkeld samen met de bevolking van Riel.

Ook het aspect waterhuishouding dient in overleg met de gemeente verder te worden uitgewerkt. 
Bijzondere aandacht dient daarbij besteed te worden aan de aansluiting van de dwa-riolering op het 
bestaande riool in de omgeving en aan de afvoer en berging van het regenwater Uitgangspunt is dat 
dit binnen het gebied zelf wordt opgevangen en afgevoerd Aan weerszijden van het bouwblok 
patiobungalows aan de oever van de Leij dient ruimte over te blijven voor een zichtbare 
bovengrondse afvoer van regenwater om te voorkomen, dat het regenwater door deze bungalows 
heen naar de lager gelegen Ley stroomt

In geval van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten, op basis van de parkeerkencijfers van het 
CROW, voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd; in principe op eigen terrein, Van toepassing 
zijn de parkeernormen zoals vastgelegd in de door de raad vastgestelde Nota Parkeernormen en
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Uitvoeringsregels (CROW-publicatie 317) Volgens deze nota geldt op dit moment voor zowel de 
vrijstaande woning, de tweekappers en de patiobungalows een parkeernorm van gemiddeld 
minimaal 2 parkeerplaats per woning. Het gepresenteerde voorstel, waarbij zowel bij de 
patiowoningen als de vrijstaande woning ruimte op eigen terrein wordt gerealiseerd voor 2 
parkeerplaatsen naast elkaar (naast een garage) en bij de tweekappers 1 parkeerplaats op eigen 
terrein (naast een garage) en 1 parkeerplaats in de openbare ruimte voldoet aan deze normen

De woningen aan 't Leike en de Vonderstraat hebben een erfdienstbaarheid voor het achterpad. De 
bestaande erfdienstbaarheden dienen gewaarborgd te blijven. Voor het zijpad van 't Leike 10 is geen 
erfdienstbaarheid opgenomen Het zijpad is aangemerkt als 'brandgang' / weg in woongebied De 
bewoners kunnen mogelijk claimen dat het vanwege verjaring een erfdienstbaarheid is, waardoor 
het de voorkeur geniet om dit bestaande pad te behouden.

Vanuit het oogpunt van verkeer, parkeren civiel techniek en waterhuishouding wordt positief 
geadviseerd onder de voorwaarden daf
• De inrichting van de openbare ruimte, het bouw- en woonrijpmaken, in overleg met de 

gemeente nader worden uitgewerkt en voldoet aan de eisen die de gemeente hieraan stelt.
• Het ommetje, het recreatieve wandelpad aan de noordzijde van De Leij, behouden blijft en in de 

plannen wordt geïntegreerd en in eigendom overgaat naar de gemeente
• Het aspect riolering en waterhuishouding in overleg met de gemeente nader wordt uitgewerkt, 

waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de berging en afvoer van het regenwater.
• Het Waterschap dient in het kader van de watertoets in te stemmen met het voorstel voor de 

waterhuishouding
• Wordt voorzien in de parkeerbehoefte overeenkomstig de parkeernormen zoals vastgelegd in 

de door de raad vastgestelde Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels (CROW-publicatie 317)
• Bestaande erfdienstbaarheden dienen gewaarborgd te blijven

Milieu
In de directe omgeving van de locatie vinden geen activiteiten plaats, die hinderlijk kunnen zijn voor 
de woonomgeving.

De straten binnen en rondom het plangebied zijn aangemerkt als erftoegangswegen, wat betekent 
dat er geen onderzoekszone is volgens de Wet geluidhinder. Geluid vormt geen belemmering

Geofoxx heeft voor de locatie een verkennend, nader en aanvullend nader bodemonderzoek 
uitgevoerd. Er zit een bodemverontreiniging in de grond. Zowel in het gedeelte dat eigendom is van 
Van der Weegen/ Van de Corput, alsook in het eigendom van de gemeente De oorzaak van de 
verontreiniging is de voormalige leerlooierij op het perceel van Van der Weegen / Van de Corput. De 
Ley is niet vervuild. De gemeente is niet verplicht tot het saneren van de grond Dat is in principe in 
eerste instantie de veroorzaker, dan de eigenaar en dan het bevoegd gezag (in dit geval de provincie 
omdat er sprake is van een historische verontreiniging) Sanering van de grond is met spoedeisend, 
er hoeft ook pas te worden gesaneerd zodra er woningen worden gebouwd. Je mag immers niet op 
verontreinigde grond bouwen. Zolang er mets met de grond wordt gedaan, zal er geen verplichting 
gelden

Vanuit oogpunt van milieu wordt positief geadviseerd onder de voorwaarden dat
• De bodemverontreiniging in het kadervan de herontwikkelmg gesaneerd wordt

Exploitatie
De gemeente heeft binnen het plangebied ook grond in eigendom Het betreft (zie luchtfoto) een 
groenstrook met daarop speeltoestellen, gelegen t in het verlengde van 't Leike en grenzend aan het 
voormalige bedrijfslocatie van Van der Weegen / Van de Corput.
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(b
Van der Weegen is voorgesteld om de grond van de gemeente te verwerven tegen een realistische 
prijs, met in acht name van de zich daarin bevindende bodemverontreiniging. Op dat moment is 
sprake van een vorm van faciliterend grondbedrijf. Van der Weegen is dan vervolgens 
verantwoordelijk is voor;
• De grondexploitatie en de opstaiexploitatie van alle kavels en woningen;
• Alle onderzoeken ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan;
• Het opstellen van een bestemmingsplan;
« De inrichting van de openbare ruimte. Dat wil zeggen:

het maken van een inrichtingsplan dat ter goedkeuring aan de gemeente wordt voorgelegd, 
het maken van bestek en tekeningen; 
bouwrijp maken,

- woonrijpmaken;
o Nadat al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de gemeente zijn gecontroleerd wordt de 

openbare ruimte om niet door de gemeente overgenomen;
• De bekostiging van de verplaatsing van de speelplaats; 
o Het sanering van de gehele bodemverontreiniging
• Een bijdrage aan de fondsen conform de gemeentelijke nota Grondbeleid (globaal geraamd op 

totaal € 43.000,00) , waarbij de samenhang (profijt en toerekening) van hetfonds bovenwijks en 
groen wordt gekoppeld aan de

• De ambtelijke kosten, die zijn geraamd op een bedrag van € 75 000,00.

Van der Weegen heeft een grondexploitatie opgesteld waarin bovenstaande factoren zijn verwerkt. 
Op basis van deze uitganspunten stelt Van der Weegen voor de grond te verwerven voor een bedrag
van afgerond llt—j__r~ per m2 voor het uitgeefbare deel, uitgaande van levering in
de btw-sfeer). Het na voltooiing van alle bouwwerkzaamheden aan de gemeente over te dragen 
openbaar gebied gebeurt voor een bedrag van € 1,00.

Door onze rentmeester, Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs is een waardebepaling 
gedaan van de door de gemeente in te brengen grond. Deze komt voor bouwrijpe grond uit op een 
bedrag van € 350,00 per m2 VON , voor een kavel tussen de 200 en 400 m2. Van der Weegen gaat in 
de grondexploitatieberekening uit van een grondwaarde van € 300,00 exclusief kosten.

In het kader van de onderhandelingen over de anterfeure overeenkomst zal worden ingezet op een 
verhoging van deze grondopbrengst.

Verhaal van kosten en eventuele planschade
Het is gebruikelijk dat alle kosten die gemoeid zijn met de uitwerking en realisatie van dit nieuwe 
plan door de ontwikkelaar zelf wordt gedragen. Dat zijn de kosten van:
• het uitwerken van het verkavelingsplan en inrichtingsplan openbare ruimte;
* het opstellen van een bestemmingsplan met alle onderzoeken;
* het opstellen van een beeldkwaliteitsplan;
* de ambtelijke kosten en leges;
• bijdragen in de fondsen bovenwijks, groen en kunst;
• de eventueel uit de ontwikkeling voortkomende planschade;
* alle voorbereidende en uitvoerende kosten voor de aanleg van de ondergrondse en 

bovengrondse infrastructuur;
• de gronden in het plangebied die niet worden uitgegeven en openbaar gebied worden zullen 

om niet worden overgedragen aan de gemeente
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\b
Er dienen een anterieure (exploitatie)- en planschadeverhaalsovereenkomst gesloten te worden, 
waarbij uitgangspunt is dat kosten en eventuele planschades op de initiatiefnemer verhaald zullen 
worden. In de anterieure overeenkomst zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over de 
inbreng van de gronden van de gemeente.

Advies
Omdat voorzien wordt in de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte, wordt geadviseerd om 
medewerking te verlenen aan realisatie van het gepresenteerde verkavelingsplan Leijoever ten 
behoeve van 15 grondgebonden woningen. Vanuit stedenbouw en beeldkwaliteit, ecologie, groen en 
spelen, verkeer en parkeren, civieltechniek en waterhuishouding en milieu zijn geen bezwaren tegen 
de voorgestelde verkaveling en wordt onder voorwaarden positief geadviseerd over de ontwikkeling 
van deze locatie. Geadviseerd wordt medewerking te verlenen in de vorm van een 
bestemmingsplanprocedure.

Aan het verlenen van medewerking dienen verder alle voorwaarden te worden verbonden, zoals in 
deze nota genoemd Daarnaast zijn voorwaarden dat alle kosten die gemoeid gaan met de 
bestemmingsplanprocedure, waaronder de kosten van het opstellen van het bestemmingsplan 
inclusief eventueel nog benodigde onderzoeken en planschade voor rekening komen van Vander 
Weegen Er zullen ten behoeve van deze bestemmlngsplanwijziging een anterieure overeenkomst en 
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten moeten worden. Geadviseerd wordt om de gronden die 
de gemeente binnen het plangebied in eigendom heeft, aan Van der Weegen te verkopen.

3. Personele-Zorganisatorische consequenties
Er zal ambteiijke inzet worden gevraagd van de afdelingen Ontwikkeling en R&B voor de begeleiding 
van het planvormings- en uitvoeringsproces.

4. Consequenties Middelen; Financiën tinei, dekking) / Facilitair

4a. Zijn er kosten verbonden aan het onderhavige voorstel? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten? 
Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder "Exploitatie ” staat opgemerkt.

4g. Financiële risico's
Met de ontwikkelaar zal een planschadeverhaalsovereenkomst worden gesloten. Daarnaast zal een 
anterieure overeenkomst worden gesloten over het kostenverhaal. Daarmee worden de financiële 
risico's afdoende afgedekt.

5. Toekomstvisie
De ambitie voor Goirie in 2020 luidt: Onze inwoners voelen zich thuis in de gemeente Goirle, want 
Goirle is een groene, sociale en ondernemende gemeente. Dit voorstel sluit aan bij onze doelstelling 
voor een groene gemeente omdat het bijdraagt aan het waarborgen van een prettige en groene 
woonomgeving. Het sluit ook aan bij de ambities voor een ondernemende gemeente. We staan 
immers open voor nieuwe initiatieven van burgers, organisaties en ondernemers.

6. (Fatale) termijnen
Niet van toepassing.

7. Communicatie en participatie/inspraak
Niet van toepassing.

8. Voorgesteld besluit
a. Medewerking te verlenen aan realisatie van het plan Leijoevers in Riel, onder de in het advies 

genoemde voorwaarden.
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(t
b. Met de ontwikkelaar in onderhandeling treden over een te sluiten een anterieure

overeenkomst te sluiten, waarin afspraken worden gemaakt over het kostenverhaal en, 
onder andere over de verkoop van binnen het plangebied gelegen gemeentelijke gronden, 
onder de in het advies genoemde voorwaarden
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