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Door Van der Weegen is een 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 en op gemeentelijke grond, in het gebied tussen de Vonderstraat, 't Leike en de 
Goirleseweg Het college heeft over uw initiatief een besluit genomen.

Standpunt college
Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan realisatie van het plan Leijoever in Riel 
en met u in onderhandeling te 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 Aan dit positieve besluit is wel een aantal randvoorwaarden verbonden.

Voorwaarden
Aan het principeverzoek kan medewerking worden verleend door middel van een 
bestemmingsplanwijziging Vanuit verschillende beleidsvelden vinden wij het volgende belangrijk, 
respectievelijk stellen wij de volgende voorwaarden.

Woonbehoefte
• 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 zogenaamde gebonden capaciteit geoormerkt blijven voor een 

periode van maximaal nog 2 jaar. Binnen 2 jaar dient een bestemmingsplan in procedure te zijn 
gebracht en een anterieure overeenkomst zijn gesloten dan wel dient een omgevingsvergunnmg 
te zijn aangevraagd Op deze manier wordt de gebonden capaciteit omgezet in harde capaciteit

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

Stedenbouw
• Het gepresenteerde verkavelingsvoorstel wordt in de basis als stedenbouwkundig verantwoord 

beoordeeld Nadere uitwerking en detaillering is op een aantal punten nog wel gewenst
• De beeldkwaliteit diept nader te worden uitgewerkt en gedocumenteerd.
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Ecologie, groen en spelen
• Er dient een inrichtingsplan te worden gemaakt, waarin het openbaar gebied, inclusief het 

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 Leij 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
• De inrichting van de openbare ruimte, het bouw- en woonrijpmaken, dient in overleg met de - 

gemeente nader te worden uitgewerkt en dient te voldoen aan de eisen die de gemeente 
hieraan stelt

• Het project dient zonder gasvoorziening te worden gerealiseerd.
• Het ommetje, het recreatieve wandelpad aan de noordzijde van De Leij, moet behouden blijven 

en in de plannen wordt geïntegreerd Het eigendom moet over gaan naar de gemeente.
• Het aspect riolering en waterhuishouding dient in overleg met de gemeente nader te worden 

uitgewerkt, waarbij bijzondere aandacht moet worden 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.

• Voorzien moet worden in de parkeerbehoefte overeenkomstig de parkeernormen zoals 
vastgelegd in de door de raad vastgestelde Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels (CROW- 
publicatie 317)

• Bestaande erfdienstbaarheden dienen te worden gerespecteerd.

Milieu
• De bodemverontreiniging moet in het kader van de herontwikkeling gesaneerd worden 

Exploitatie
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 planontwikkelingskosten en leges;
• bijdragen in de fondsen bovenwijks, groen en kunst volgens de nota Grondbeleid;
• de eventueel uit de ontwikkeling voortkomende planschade;
• alle voorbereidende en uitvoerende kosten voor de aanleg van de ondergrondse en 

bovengrondse infrastructuur.

Er dienen een anterieure- en planschadeverhaalsovereenkomst gesloten te worden, waarbij 
uitgangspunt is dat kosten en eventuele planschades op u als initiatiefnemer verhaald zullen worden. 
In de anterieure overeenkomst zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over de inbreng van de 
gronden van de gemeente.
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Het college wil met u in onderhandeling treden over de (gedeeltelijke) verkoop van het binnen het 
plangebied gelegen perceel, dat eigendom is van onze gemeente Er wordt van uit gegaan dat de 
gronden in het plangebied die niet worden uitgegeven en openbaar gebied worden, om niet zullen 
worden overgedragen aan de gemeente

Hoe nu verder
Om mee te kunnen werken aan het verzoek dient het plan verder te worden uitgewerkt, dient een 
bestemmingsplan te worden opgesteld en dient een aantal overeenkomsten te worden gesloten Het 
lijkt ons zinvol een afspraak te maken om de hiervoor genoemde voorwaarden nader toe te lichten en 
afspraken te maken over het vervolgtraject Lonneke Lossie van de Afdeling Ontwikkeling is als 
projectleider hiervoor uw contactpersoon. Zij is bereikbaar via (013) 5310 519 of 
lonneke.lossie@goirle nl Zij zal contact opnemen voor het maken van een afspraak

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,


