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_________________________________________________________________________________ 
 
Voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering over de omgevingsvisie ontvingen wij schriftelijk 
technische vragen. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord. 

 
Vragen van LRG 
 
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? 

 

Antwoord: 

a. Vanaf 1 maart 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat een initiatiefnemer een 

omgevingsvergunning aanvraagt, willen we dat de plannen worden overlegd met 

ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. Voor het 

voeren van een omgevingsgesprek is een menukaart ontwikkeld. Op de website van onze 

gemeente geven we hierover informatie. 

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht om het in het kader van een 

omgevingsvisie, programma of omgevingsplan participatie toe te passen en daarvoor 

gemeentelijk beleid op te stellen. 

b. Voor het voeren van een omgevingsgesprek is een menukaart ontwikkeld. Deze menukaart 

geeft handvaten voor kleine plannen, middelgrote plannen en grote plannen en doet 

suggesties voor de wijze van terugkoppeling van de resultaten van het gesprek. 

 

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?  
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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? 

 

Antwoord: 

a. Invloed hebben we als gemeente vooral in regionaal verband in het kader van de REKS. In 

het REKS-bod is immers afgesproken dat we de projecten op het gebied van duurzame 

opwek moeten programmaren en prioriteren.  

b. Een van de eerste stappen bij de uitwerking van de REKS is dus programmering en 

prioritering. In de komende periode zal in nauw overleg met de provincie, de andere 

Brabantse RES-regio’s, Enexis en TenneT een voorstel worden uitgewerkt om invulling te 

geven aan de programmering. De gemeenten staan, zowel in regionaal verband als lokaal 

aan de lat voor de realisatie van de HUB´s. Het borgen van voldoende netcapaciteit is de 

verantwoordelijkheid van de netbeheerders Enexis en Tennet. 

c. Op welke manieren we gasloos kunnen/zullen gaan in de verschillende wijken wordt op dit 

moment uitgewerkt in de Transitievisie Warmte. Dit is een afzonderlijk traject waarbij ook de 

raad betrokken wordt. De Transitievisie Warmte wordt eind dit jaar voor vaststelling aan de 

raad aangeboden. Wat per wijk de beste oplossing dan is, kan nu nog niet aangegeven 

worden.  

d. In de omgevingsvisie staat dat we ernaar streven om overlast en/of gezondheidsschade als 

gevolg van geluidshinder, luchtkwaliteit, geurhinder, bodemkwaliteit en externe veiligheid waar 

nodig zo veel mogelijk te beperken. Uitgangspunt daarbij is dat we voldoen aan de wettelijke 

eisen. In woongebieden hanteren we voor alle milieuaspecten de standaard kwaliteit, ook voor 

geluid. Geluidsnormen worden uiteindelijk in omgevingsplan vastgelegd. 
e. Of we nog een ondergrondse infrastructuur / buizenstelsel t.b.v. gas of bijv. waterstof in onze 

toekomstige nieuwbouw gebieden nodig hebben, wordt in het kader van de planvorming van 
deze gebieden nader uitgewerkt.  

 

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? 

 

 

Antwoord: 

a. Door dit op te nemen in de omgevingsvisie onderschrijft de raad de algemene ambitie om bij 

te dragen aan de realisatie van het Regionaal Natuurbod.  
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b. De raad is op 20 februari 2018 met een RIB geïnformeerd dat het college heeft besloten in te 

stemmen met de tekst van het bidbook behorende bij het Natuurbod regio Hart van Brabant. 

Op 29 oktober 2019 is een RIB gestuurd waarin is aangegeven dat het Programma 

Natuurnetwerk Regio Hart van Brabant met het bijbehorende projectenboek in fase 2 van het 

Natuurbod Regio Hart van Brabant zijn uitgewerkt. Het programma en projectenboek, waarin 

de Goirlese natuuropgaven aan NNB, EVZ, beekherstel, faunapassages zijn opgenomen, is 

daarbij aan de raad gestuurd. Kaderstelling, dus het uitspreken van de visie en ambitie om bij 

te willen dragen aan het Regionaal Natuurbod, wordt nu door de raad gedaan in de 

omgevingsvisie. De concrete uitwerking van projecten wordt door het college opgepakt. Denk 

daarbij aan het Bels Lijntje of de natuurontwikkeling in de Zuidrand. Deze uitwerking vindt 

plaats aan de hand van inhoudelijke kaders, die voor  NNB-gebieden, EVZ´s en beekherstel 

op nationaal en provinciaal niveau en ook door het Waterschap worden bepaald. Op het 

moment dat voor de uitwerking van concrete projecten financiering door de raad aan de orde 

is, worden voorstellen daarvoor afzonderlijk aan de raad voorgelegd, hetzij in het kader van de 

begroting, hetzij in afzonderlijke kredietvoorstellen. Niet voor elke natuuropgave zijn financiële 

middelen van de gemeente nodig, hoewel in de meeste gevallen wel co-financiering nodig is 

om in aanmerking te komen voor de beschikbare subsidies. Geprobeerd wordt om 

koppelkansen met andere ontwikkelingen te benutten. Instemming met de ambities van het 

Regionaal Natuurbod betekent geen automatische instemming van de raad met de kosten, die 

daarmee gemoeid gaan. 

c. In het Projectenboek, behorende bij het Regionaal Natuurbod, is een inschatting gegeven van 

de kosten die gemoeid gaan met de nog resterende NNB- en EVZ-opgaven. Op het moment 

dat voor de uitwerking van concrete projecten financiering door de gemeente aan de orde is, 

worden voorstellen daarvoor afzonderlijk aan de raad voorgelegd. Hetzij in het kader van de 

begroting, hetzij in afzonderlijke kredietvoorstellen. 

d. Stimulering kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Gedacht kan worden aan 

faciliteren en ruimte bieden en/of (co-)financiering en subsidiering en/of een actieve rol in de 

realisatie. Per opgave moet dit nader worden uitgewerkt. 

e. Ja, dat willen we liever niet. Uitgangspunt is dat vanuit iedere ontwikkeling wordt 

beargumenteerd of en hoe wordt bijgedragen aan de kwaliteit van landschap en natuur. De 

omgevingsvisie is in tegenstelling tot het omgevingsplan geen keiharde regel of eis. Een 

bredere afweging blijft in het kader van de visie altijd mogelijk. 

f. Dit wordt bij elk initiatief door college beoordeeld. Participatie is daarbij belangrijk. Niet voor 

niets voeren we bij nieuwe initiatieven het omgevingsgesprek, zodat betrokken partijen in een 

gebied in een vroegtijdig stadium input kunnen leveren.  

 

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.)?  

 

Antwoord: 

We hebben samen met ONS Tijvoort, stichting MOED en de Omgevingsdienst Midden en West-

Brabant de Green Deal Tijvoort opgesteld. We hebben recent ook in regionaal verband een dergelijk 

convenant, de Green Deal Zorg, gesloten met de grotere zorginstellingen. In deze convenanten staan 

acties om de bedrijven en zorginstellingen te ondersteunen met het verduurzamen van hun 

bedrijfsvoering. Wij ondersteunen deze convenanten ook in financiële zin vanuit de middelen, die de 

raad daarvoor in de begroting beschikbaar stelt. We kunnen ook stimuleren door beleid en regels te 

versoepelen bijvoorbeeld door bepaalde ontwikkelingen middels het omgevingsplan vergunningsvrij te 

maken. 
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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. 

 

Antwoord: 

De in de REKS aangewezen HUB´s hebben met elkaar voldoende capaciteit om in de opgave voor 

grootschalige opwek in de regio Hart van Brabant tot 2030 te kunnen voorzien. HUB De Baars biedt 

Goirle de mogelijkheid om de eigen ambitie om tot 2030 1 cluster windmolens te realiseren, waar te 

maken. HUB De Baars is gelegen in 4 gemeenten (Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle). De 

precieze uitwerking van deze HUB is nog niet bekend. 

 

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. 

 
 

Antwoord: 

Deze aanduiding komt uit de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.  

 

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. 

 

Antwoord: 
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Naar aanleiding van deze vraag hebben wij geconstateerd dat dit in de huidige concept-

omgevingsvisie niet goed is geformuleerd. Ook in de buitengebied West en Midden zijn beken 

gelegen, waarop de KRW van toepassing is. Wij stellen voor dit aan te passen.  

 

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? 

 

Antwoord: 

In de omgevingsvisie leggen we de visie en ambities vast. Hoe we deze visie realiseren en wat we 

daar precies voor gaan doen wordt als dat nodig is verder uitgewerkt in een programma, een plan, 

een agenda etc.. Voor mobiliteit en parkeren wordt de omgevingsvisie de komende periode verder 

uitgewerkt in het Mobiliteitsplan. Krapte accepteren in het centrum voor wat betreft parkeren is ten 

opzichte van het huidige beleid een wijziging. In het Mobiliteitsplan zal vorm moeten krijgen wat dit 

dan concreet gaat betekenen voor langdurig parkeren voor 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? 

 

Antwoord: 

In het kader van de Transitievisie Warmte en de Wijk UitvoeringsPlannen die op basis van deze visie 

vervolgens zullen worden gemaakt, wordt uitgewerkt wat de meest geschikte oplossing is voor de 

warmtetransitie en de verduurzaming van de woningvoorraad. De omgevingsvisie maakt hierin geen 

keuze. De verwachting is inderdaad dat de oplossingen in de oudere delen van Goirle anders zullen 

moeten zijn dan in de nieuwbouwwijken. Wat per wijk de beste oplossing dan is, is onderdeel van de 

Transitievisie Warmte en kan nu nog niet aangegeven worden.  

 

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. 
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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? 

 

Antwoord: 

Zolang het niet nodig is voor de zwemwaterkwaliteit in de Oostplas, is sanering van de bodem van de 

Oostplas niet aan de orde. Tot op heden is de zwemkwaliteit van de Oostplas voldoende gebleken. 

 

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? 

 

Antwoord: 

a. Dit geldt ook voor wonen dat niet is gekoppeld aan een bedrijf. Voorwaarde is wel dat 

bestaande bedrijven daardoor niet belemmerd worden. 

b. Op basis van de omgevingsvisie zijn er geen directe consequenties. Het kan wel zijn dat bij de 

doorvertaling van de omgevingsvisie naar het omgevingsplan dit gevolgen kan hebben. 

Bijvoorbeeld in het beperken van de komst van nieuwe bedrijvigheid, op locaties waar die 

activiteiten niet langer aanwezig zijn.   

c. In de omgevingsvisie leggen we de visie en ambities vast. Hoe we deze visie realiseren en 

wat we daar precies voor gaan doen wordt als dat nodig is verder uitgewerkt in een 

programma, een plan, een agenda etc.. Voor groen wordt de omgevingsvisie de komende 

periode verder uitgewerkt in het programma groen. Daarin worden mogelijk te treffen 

maatregelen, zoals groene daken, groene gevels, groene terreinen, natuurinclusief bouwen 

etc, nader uitgewerkt en wordt ook nader gedefinieerd hoe we ondernemers en bewoners 

kunnen stimuleren 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? 

 

Antwoord: 

Dat is schrijffout. Dit zal in de volgende versie worden aangepast. 
 


