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Waterschap eco-zone 
- Afstand tot Leij besproken i.c.m. goedkeuring Waterschap voor bestemmingsplan. 

Waterschap wil zekerheid over de ontwikkeling van een eco-zone aan de overzijde van de 
Leij. 

- Momenteel is er een initiatief gaande voor de ontwikkeling van Landgoed Riel, dit betreft 
ook het perceel aan de overzijde van de Leij alsmede een ecologische inrichting.  

- Waterschap wil een garantie over ontwikkeling van de ecologische zone aan de overzijde om 
toestemming te kunnen verlenen voor het verminderen van de verplichte afstand van 25 
meter tot aan de Leij naar 10 meter tot aan de Leij.  

- Gemeente en Van der Weegen hebben afgesproken dat indien Landgoed Riel niet doorgaat, 
de gemeente een bijdrage ontvangt van Van der Weegen voor de ontwikkeling van de eco-
zone. Gemeente en Waterschap kunnen dan gezamenlijk, met de mogelijkheden voor 
subsidie, de eco-zone aanleggen. Dit zal anterieur tussen van der Weegen en gemeente 
worden vastgelegd. 

- Uiterlijk vóór het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan zal het college 
van de gemeente Goirle hierover formeel berichten aan het Waterschap. Corné geeft aan dat 
het Waterschap bij het voor-ontwerpbestemmingsplan dan alsnog een reactie zal indienen.  

 
Waterhuishouding 

- Bij een toename van minder dan 2000 m2 verhard oppervlak stelt het waterschap geen extra 
eisen aan de afvoer van hemelwater.  

- Bij de uitvoering kan nader gekeken worden naar de mogelijkheden: 
o Groene daken patio's 
o Afwateren op de Leij (afhankelijk van ontwerp weg) 
o IT-riool etc.  

 
Overige 

- T.a.v. compensatie houtwal kunnen 2 opties gekozen worden, aanleg door van der Weegen 
buiten het plangebied of aanleg door gemeente met bijdrage van Van der Weegen á ca.  
€ 9.000. Dit zal anterieur worden vastgelegd. 

- SvH zal de waardering van de percelen nagaan, gemeente is van mening dat uitgangswaarde 
hoger kan zijn.  

 
 Volgende afspraak 27 maart 2017 om 09.00u bij gemeente Goirle 


