
Vragen Lijst Riel Goirle over CONCEPT OMGEVINGSVISIE GOIRLE 

 

Vraag 1 

P14  Wat betekent dit dan? 

Spelregel 2: “Initiatiefnemers verantwoorden op welke wijze belanghebbenden zijn betrokken”  

a. Geeft de gemeente beknopte handvatten / kaders waaraan initiatiefnemers moeten voldoen m.b.t. het 

informeren van belanghebbenden?  

b. Ontwikkelt men bijvoorbeeld een soort van template / blauwdruk? 

 

Vraag 2 

P33 3.2.2 Faciliteren van het energienetwerk                       

“Hiervoor is het nodig om de komende jaren het energienetwerk aan te passen, zowel voor elektriciteit als 

warmte. We streven naar een efficiënt energienetwerk waarin vraag en aanbod van energie goed op elkaar zijn 

afgestemd.”  

a. Op welke manier kunnen wij hier als gemeente invloed op uitoefenen?  

b. M.a.w. wie heeft de regie m.b.t. bouwen / aanpassen HUB’s / infrastructuur TenneT?  

Alles valt of staat immers met de beschikking over een voldoende krachtig (hoogspanning) netwerk. 

c. Hierop aansluitend: wanneer we gasloos gaan (Zuidrand / Bakertand), neem ik aan dat we m.b.t. Goirle 

kiezen voor bodemwarmte(pompen). In gebieden waar dat niet kan (Riel waterwinning) kiezen we daar 

voor luchtwarmte, of zijn er andere vormen van warmte denkbaar / beschikbaar?  

d. Zo ja: houden we dan rekening met steeds vaker voorkomende geluid / trilling overlast (van luchtwarmte 

kasten)?  

e. Is aanleg van een ondergrondse infrastructuur / buizenstelsel t.b.v. gas of bijv. waterstof een definitieve 

no-go in onze toekomstige nieuwbouw gebieden? 

 

Vraag 3 

P36  3.3.1 Uitbreiden en verbinden natuurnetwerk.  

We voeren de projecten in het Regionaal Natuurbod uit om natuur te ontwikkelen, ecologische verbindingszones 

en faunapassages aan te leggen en beekherstel uit te voeren. 

a. Heeft dit tot gevolg dat de raad hiermee instemming geeft aan de projecten in het Regionaal Natuurbod? 

b. Het college heeft instemming gegeven  aan het Natuurbod, in de raad is niet eens gesproken over welke 

projecten het betreft gaat en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. 

Hoe wordt de raad betrokken bij de realisering van de projecten in het Natuurbod (bijvoorbeeld door 

kaderstelling)? 

c. Zijn de kosten voor de gemeente Goirle om de projecten in het Natuurbod uit te voeren bekend, en zijn 

deze kosten begroot? 

Negatieve invloeden op de biodiversiteit proberen we te verminderen, onder andere door natuurbeheer door 

agrariërs en andere gebruikers te stimuleren. 

d. Aan wat voor stimulering moeten we denken (positief/negatief)? 

Ontwikkelingen in het buitengebied zijn alleen toegestaan als ze de natuur en/of het landschap verbeteren. 

e. Zijn hiermee ontwikkelingen die neutraal zijn voor natuur en/of landschap uitgesloten? 

f. Hoe wordt bepaald of ontwikkelingen tot verbetering leiden? 

 

Vraag 4 

P39 3.3.6. Vitale, innovatieve en duurzame bedrijventerreinen 

Circulariteit stimuleren 

Hoe stimuleren we bedrijven om zonnepanelen op het dak te installeren, en hoe gaan wij als gemeente middels 

concrete voorbeelden circulariteit en investering in zonnepanelen door bedrijven (en burgers) stimuleren 

(subsidie e.d.)?  

  

Vraag 5 

P39 3.3.7 Mix van recreatie, landbouw- en energietransitie met het landschap als kader 

Aansluiting op energie HUBS 

Heeft HUB de Baars voldoende capaciteit voor onze korte termijn ambities (tot 2030), voordat nieuwe HUBS 

aangelegd worden? Dit mede vanwege de mogelijkheid dat Tilburg hier ook (gedeeltelijk) op is aangesloten. 

 



Vraag 6 

P52 Buitengebied West 

Waterberging 

Waar komt deze aanwijzing tot waterberging vandaan? 

In de Provinciale structurenkaart wordt het gebied niet aangemerkt als waterberging of Groenblauwe mantel. 

 
 

Vraag 7 

P57 Buitengebied Oost 

4.3.4 Milieuaspecten 

Tot slot wordt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater ook een hogere kwaliteitsnorm gesteld dan de 

standaardnorm. Dit doen we ook in verband met de kader richtlijn water (KRW), op basis waarvan verbetering 

namelijk vereist is. 

Waarom wordt in dit gebied de KRW aangehaald, en in andere gebieden niet?  

Bijvoorbeeld in Buitengebied Midden. 

 

Vraag 8 

P60 Centrum Goirle. 

4.5.2 Netwerken 

Flexibiliteit bij het hanteren van parkeernormen is echter van belang, mede ten behoeve van een toenemend 

aantal woningen in het centrum. We zijn bereid een zekere krapte te accepteren.  

Welke voorzieningen gaat men treffen voor langdurig parkeren voor de voertuigen van de (nieuwe) 

centrumbewoners? 

 

  



Vraag 9 

P62 Woonwijken Goirle 

4.6.2 Netwerken 

Tot slot onderzoeken we in het kader van de verduurzaming van de woningvoorraad of een warmtenetwerk een 

kansrijk alternatief is in de woonwijken. 

Woonwijken grenzend aan de Tilburgseweg en panden op de Tilburgseweg zelf bestaan uit relatief oude 

bebouwing (van ca. 1990 maar meestal veel ouder). 

In het kader van verduurzaming van deze woningvoorraad wordt gesproken over toepassing van een warmte 

netwerk. Realiseert men zich dat het verduurzamen van dit soort woningen, tegen zeer hoge kosten, maximaal 

zal leiden tot het verkrijgen van energielabel B en in uitzonderlijke gevallen A. Voor dit soort woningen 

(woonwijken) zal de capaciteit van het warmtenet dan ook heel groot moeten zijn, met als gevolg een grote 

investering, hoge reparatie en onderhoudskosten en waarschijnlijk hoge maandlasten voor de bewoners. Voor 

deze woningen (wijken) waarvan wij er in Goirle heel veel hebben is tot de overgangsperiode tot 2030 de 

combinatie gas- water/lucht warmtepomp de meest passende oplossing voor de periode 2030 tot 2050 en 

verder zal dat waterstofgas- warmtepomp zijn. 

 

Gaat de gemeente daarmee rekening houdend er vanuit dat minimaal voor die wijken het huidige gasnet 

behouden blijft? 

 

Vraag 10 

P65  A58-Zone (Oost en West) 

4.7.4 Milieuaspecten 

Voor het oppervlaktewater hanteren we ook een hogere kwaliteitsnorm vanwege het natuurlijk zwemwater in de 

Oostplas. 

De Oostplas heeft een vervuilde bodem. Een hoger kwaliteitsnorm moet niet tot gevolg hebben dat een sanering 

van de Oostplas noodzakelijk wordt. Kan dit worden bevestigd? 

 

Vraag 11 

P67 Bedrijventerrein Veertels 

4.8.3 Gebruik 

a. Op bedrijventerrein Veertels is aan de randen al een mix van wonen-werken. Locaties aan de randen 

van Veertels kunnen op termijn verder richting wonen veranderen, maar de ruimte voor lokale 

bedrijvigheid blijft voorop staan. 

Betreft dit bedrijfswoningen of ook wonen dat niet is gekoppeld aan een bedrijf? 

b. Er wordt wel ingezet op vermindering van overlast. Dit wordt een geleidelijk proces. Eerste stap is dat er 

geen nieuwe overlast gevende bedrijvigheid bij komt. 

Worden hiervoor de mogelijkheden voor toegestane bedrijfsactiviteiten aangepast? 

c. 4.8.4 Milieuaspecten 

De relatief lage biodiversiteit op onze bedrijventerreinen willen we tot slot ook verbeteren en daarom 

stellen we hiervoor de ambitie om een standaard kwaliteit te behalen. 

Om tot deze verbetering te komen: waar moeten we dan concreet aan denken, m.a.w. hoe motiveren we 

ondernemers en bewoners om hierin te investeren? 

 

Vraag 12 

P79 B. 1 - Projectenmatrix 

Ontwikkelingen op uitbreidingslocaties die op termijn, onder voorwaarden, afweegbaar zijn → Uitwerking  

in ‘Woningbouwprogramma’ (jaarlijkse actualisatie)  

o  Spaanse Hoek  

o  Riel-Noord?  

Waarom staat er een vraagteken achter Riel-Noord? 

 


