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Vragen aan de Gemeente Raad m.b.t. Oordeelsvormende Vergadering  

Gepland op 28 April 2021 

Als inwoner van Goirle heb ik vragen over het concept Omgevingsvisie die onderdeel zal gaan 

vormen van de implementatie van de Omgevingswet. Het gaat met name over de invloed die deze 

visie zal hebben op de bestaande woningvoorraad i.c.m. nu nog geldende bestemmingsplannen! 

De implementatie van de Omgevingswet is een aantal keer uitgesteld, met gevolg dat bestaande 

bestemmingsplannen (ook diegene die ouder zijn dan 10 jaar) nog steeds leidend zijn voor het 

toetsen van verbouwingsaanvragen en vergunningverlening.  

De Omgevingsvisie bevat geen enkele passage/benoeming hoe de gemeente dit de komende jaren 

gaat invullen. Voorheen moest bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar worden geactualiseerd. Dit is 

met de transitie naar de Omgevingswet sinds 2018 komen te vervallen. 

 

Bestaande Bestemmingsplannen: 

1. Wat gaat er gebeuren met de bestaande (>100) bestemmingsplannen tijdens de invoering 

van de Omgevingswet? 

2. Zullen bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar, leidend blijven voor alle toekomstige 

verbouwingsaanvragen en vergunningverlening voor bestaande woningvoorraad? 

3. Hoe zullen bewoners/initiatiefnemers betrokken worden bij bestemmingsplanwijzigingen? 

4. Wie binnen de gemeente behoud de regie wanneer initiatief niet binnen het beleid 

(kaders/richtlijnen) past van de omgevingsplan en men terugvalt op de omgevingsvisie? 

5. Wie maakt de definitieve afweging (interpretatie) bij het uitvoeren het beleid als het initiatief 

in zijn geheel niet blijkt te passen in het omgevingsplan en omgevingsvisie?  

6. Is de gemeente voldoende ingericht qua middelen en capaciteit voor de operationalisering 

van de visie en plannen? 

7. De uitvoering van de operationalisering kost veel werk. Hoe denkt de gemeente dit te 

bewerkstellingen naast de nieuw bouwprojecten en verbouwingsaanvragen voor bestaande 

woning het komend jaar? 

8. In welk tempo en volgorde denkt de gemeente de bestaande bestemmingsplannen die ouder 

dan 10 jaar te actualiseren? 

9. Er is geen wettelijke actualiseringstermijn voor Omgevingsvisie, zoals voor 

bestemmingsplannen. De omgevingsvisie moet bij de tijd blijven. Hoe denkt de gemeente dit 

te regelen en wie vervult de uitvoerende rol en wie draagt hiervoor de 

verantwoordelijkheid? 

10. Hoe bepaald men of er voldoende draagvlak is voor de Omgevingsvisie en –wet, als blijkt dat 

het niet bij veel inwoners leeft? 

 

Vervolg vragen over het Concept - Omgevingsvisie document (03 Bijlage 1 bij raadsvoorstel Concept 

Omgevingsvisie Goirle.pdf) zie pagina 2  
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Omgevingswet voor Bestaande woningvoorraad: 

In de Concept Omgevingsvisie spreekt men over Woonwijken Goirle (4.5) die aan verschillende 

criteria ’s moeten voldoen.    

11. In 4.6.1 Kwaliteiten wordt gesproken over borgen van kenmerkende ruimtelijke structuren 

van de woonwijken en groenstructuren. Betekend dit dat bestaande bestemmingsplannen 

als richtlijnen zullen vormen voor nieuwe Omgevingswet bij het beoordelen van 

verbouwingsaanvragen? 

12. In 4.6.3 Gebruik wordt gesproken over woonwijken toekomstig bestendig maken. Men 

spreekt over levensloopbestendig. Wat wordt hier specifiek onder verstaan? 

13. De Regering raadt aan met COVID19 zoveel mogelijk thuis te werken. Veel werkgevers stellen 

zich meer en meer dat ook na Corona thuiswerken onderdeel wordt van het nieuwe normaal. 

Valt thuiswerken dan ook onder toekomstbestendigheid volgens Omgevingsvisie?  

14. Welk standpunt neemt de gemeente Raad en College in m.b.t. thuiswerken? 

15. Wat is de visie m.b.t. duurzaamheid voor bestaande woningvoorraad, als de woning qua 

beschikbare ruimte de beperkende factor is? 

16. Welke criteria weegt dan zwaarder Kwaliteit of Gebruik? 
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