
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Griffie Goirle <griffie@goirle.nl>  
Verzonden: maandag 29 november 2021 12:09 
Onderwerp: Spreekrecht / Nota zienswijze omgevingsvisie 
 
Geachte raads- en burgerleden, 
 
Hierbij attendeer ik u op onderstaande e-mail en de bijbehorende zienswijzen die als bijlagen zijn 
toegevoegd. Door omstandigheden kan de indiener morgen geen gebruik maken van het mondelinge 
spreekrecht, vandaar dat u schriftelijk op de hoogte wordt gebracht.  
 
 
 
Geachte heer XX (medewerker gemeente Goirle), 
  
Ik heb de nota zienswijzen, voor wat betreft mijn zienswijzen, doorgenomen. In de samenvatting zie 
ik geen enkel, door mij, aangedragen argument voor de aanpassing terug. Ik herken mijn zienswijze 
dan ook niet in de samenvatting. De samenvatting doet daarmee geen recht aan de door mij 
ingediende zienswijzen. De reactie is navenant. Geen enkele inhoud en geen enkele aanpassing naar 
aanleiding van de relevante zienswijzen. Heeft de raad wel inzage in de volledige stukken die als 
zienswijze zijn ingediend? 
 
Inhoudelijk is het ook broddelwerk. Een voorbeeld, er wordt gereageerd met: “Gezien het belang van 
de agrarische sector “ etc. Ik zie niet aangegeven hoe groot die dan wel is. Bij mijn weten is het 
economisch belang van de agrarische sector marginaal in Goirle. 1 tot hooguit 2 % van hetgeen in dit 
dorp wordt verdiend. Dat de gezondheid van een grote groep inwoners daarvoor, ook in de toekomst 
-in een visie- blijvend in de waagschaal wordt gesteld staat niet in verhouding. 
 
Als dit ook met de andere zienswijzen is gebeurd dan vind ik dat er dus niet naar burgers wordt 
geluisterd. Dit stuk lijkt er erg op dat het vanuit wettelijke noodzaak is samengesteld, afvinken en 
klaar.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
(INWONER) 
 
 



Bezwaar tegen concept-omgevingsvisie gemeente Goirle 

Onderwerp: windbos 

In de omgevingsvisie van de gemeente Goirle zijn een aantal locaties opgenomen voor het realiseren 

van “windbossen”.  

Allereerst wil ik aangeven dat windturbines (de omvang van een windmolen ver overstijgend) niet 

optimaal kunnen functioneren in een bosgebied. Een windturbine functioneert het beste zonder 

verstoringen van de wind. In en rondom een bosgebied is er sprake van een verstoring van de wind 

en ontstaat er turbulentie. Zie onderstaande afbeelding.  

Afbeelding uit: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/bossen-als-biologische-waterpomp 

De windbossen zouden moeten worden gerealiseerd met nieuw te ontwikkelen bos op percelen die 

nu nog nieuw bebost zouden moeten worden. De beide aangewezen locaties ten zuiden van de 

bebouwde kom van Goirle bieden hier nauwelijks mogelijkheden voor. 

Een groot deel van de aangegeven locaties ligt in een van de schaarse stiltegebieden zoals 
aangegeven door de provincie Noord-Brabant. Een groot goed dus als je zo’n gebied in de directe 
nabijheid hebt.   Een stiltegebied is een gebied dat zo stil mogelijk gehouden wordt. In een 
stiltegebied zijn alleen geluiden toegestaan die noodzakelijk zijn om het gebied in stand te houden of 
te gebruiken. Mensen hebben behoefte aan plekken waar nog rust heerst. Stille groene gebieden 
kunnen mensen bovendien helpen om te herstellen van stress. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht 

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/bossen-als-biologische-waterpomp


bij huis te vinden. In stiltegebieden overheersen natuurlijke geluiden. Het streven is om de 
geluidbelasting in stiltegebieden lager te houden dan 40 decibel. Voor activiteiten in een stiltegebied 
die lawaai maken, moet ontheffing aan de provincie gevraagd worden. Hier iets toevoegen dat maar 
enigszins geluid produceert is een weg die niet mag worden gegaan! 

 

Stiltegebieden ten zuiden van Goirle 

Ook vallen de aangegeven locaties over gebieden die, door de provincie, zijn aangegeven als 

aardkundig waardevol gebied.  

Om ruimtelijke plannen, reconstructie- en gebiedsplannen en ontgrondingen goed te kunnen 

beoordelen heeft de provincie de 'Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant’ 

ontwikkeld. De kaart geeft aan op welke gebieden de bestaande beleidsregels betrekking hebben. Zo 

kunnen gemeenten en waterschappen bijvoorbeeld bepalen met welke aardkundige waarden zij 

rekening moeten houden. Per aardkundig waardevol gebied is achter elke gebiedsbeschrijving een 

samenvattende werktabel opgenomen. Hierin staan de belangrijkste kenmerken en 

beschermingscriteria opgesomd, om bijvoorbeeld op te nemen in een bestemmingsplan. 

Aardkundige waarden zijn onderdelen van het landschap die iets vertellen over de oorsprong van het 

gebied. Het landschap in Noord-Brabant is honderden tot honderdduizenden of zelfs miljoenen jaren 

terug ontstaan. Wind, rivieren, zee, ijs en aardbreuken spelen hierin een grote rol. De aardkundige 

processen van het ontstaan van het landschap gaan nog steeds door. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 

aardbevingen langs de Peelrandbreuk (1932, 1992) en uit afzettingen die achterblijven na een 

overstroming. 

Het aardkundig waardevolle gebied van de Regte Heide en de Poppelsche en Rovertsche Leij 

(deelkaart 17) ligt op het grondgebied van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Alphen-Chaam. Het 

is vrij groot en complex, en samengesteld uit twee deelgebieden. Het meest oostelijke deelgebied is 

het beekdal van de Rovertsche Leij en de aangrenzende lage landduin- en dekzandgebieden. Het 

oostelijke en grotere deelgebied is dat van de Regte Heide, dat ook de beekdalen van de Lei en zijn 

zijbeken en een deel van het beekdal van de Poppelsche Leij en aangrenzende duin- en 

dekzandgebieden omvat. De gebieden buiten de beekdalen bestaan overwegend uit licht golvend 

dekzandlandschap waarin hier en daar lage landduincomplexen voorkomen. Plaatselijk komen ook 

vennen voor en vochtige laagten in het landschap die niet permanent onder water staan.  

https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae83285be89f4501b60b1346cf9c3acd
https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae83285be89f4501b60b1346cf9c3acd


Voor de omschrijving van het waardevolle karakter van  verwijs ik graag naar de provincie. 

Belangrijkste regel: Basisregel: het aardkundige karakter in het gebied mag niet aangetast worden 

 

Aardkundig waardegebied Regte Heide en de Poppelsche en Rovertsche Leij 

Ook cultuurhistorisch en archeologisch is dit gebied zeer waardevol. Aantasting van deze waarden 

dient te allen tijde worden vermeden. Ik verwijs graag naar de diverse onderzoeken en rapportages 

in deze, in het bijzonder het onderzoeksrapport Herinrichting Oude Leij: een cultuurhistorische 

waarden- en archeologische advies kaart, gemeenten Alphen Chaam en Goirle; een bureauonderzoek 

en veldinspectie d.d. 5 september 2011. 

De windboslocaties zijn daarnaast ook nog eens geprojecteerd over het natura 2000 gebied in onze 

gemeente, het beschermd natuurgebied van het Riels Hoefke en het daaraan grenzende 

karakteristieke bosgebied en het ecologisch geëxploiteerde landgoed De Hoevens met een historie 

van meer dan 800 jaar. 

Het gebied Regte Heide en Riels Laag ligt ten zuiden van Riel in de gemeente Goirle. Het is 
aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere overgangen van de heide met vennen 
naar de beekdalen van de Oude en Poppelsche Leij.  

In Regte Heide en Riels Laag is niet alleen de natuur maar ook het landschap bijzonder. Door de vele 
overgangen in het landschap zijn er waardevolle planten- en diersoorten aanwezig. De overgang van 
de heide naar beekdal zorgt over een lengte van 3 km voor een hoogteverschil van wel 5 meter. En 
een hooggelegen heidegebied met zure vennen (Regte Heide) gaan over in het laag gelegen beekdal 
waar zwakgebufferde vennen en beekbegeleidende bossen liggen.  

 



Natura 2000 gebieden 

Ook economisch zijn de aangewezen locaties verre van optimaal. De aanleg van de noodzakelijke 

netwerkinfrastructuur is beduidend duurder op afgelegen locaties. Waar het netwerk nu al 

nauwelijks de vraag kan bijbenen zal door de netwerkbeheerder moeten worden gekozen om juist 

daar te investeren waar vraag en aanbod dicht bij elkaar liggen. 

Conclusie: 

Uit de verkenningen voorafgaand aan de totstandkoming van de concept-omgevingsvisie is door, 

nagenoeg alle partijen, aangegeven dat windturbines bij voorkeur rondom, de toch al geluid 

belastende A-58 moesten worden geprojecteerd. De geselecteerde locaties voor de “windbossen” 

wijken hier niet enkel van af maar belasten ook nog eens de waardevolle natuur en stiltegebieden 

die uitermate schaars zijn in ons land. Misschien goed dat dit niet als een van de grootste Goolse 

geheimen, bij een breed publiek, onder de aandacht wordt gebracht.  

Zoals duidelijk mag zijn maak ik bezwaar tegen de gekozen locaties voor het plaatsen van 

windturbines en roep het college van B&W op dit in de omgevingsvisie aan te passen in de eerder 

uitgesproken denkrichting. Windmolens horen niet thuis in de natuur maar daar waar al 

geluidsoverlast aanwezig is of ter plaatse van vervuilende industriële landbouw, te weten aan de 

noordwestzijde van Goirle of langs de A-58. 

De aanleg van de noodzakelijke netwerkinfrastructuur door de netbeheerder is hier ook makkelijker 

en tegen geringere kosten te realiseren. 

Uitbreiding van natuur rondom deze locaties zou zeer welkom zijn. Recent werd langs de weg van 

Riel naar Alphen nog landbouwgrond te koop aangeboden. Suggestie: vestiging voorkeursrecht op 

deze landbouwgronden. 

XXXXXXXX Goirle, 10 september 2021 



Bezwaar tegen concept-omgevingsvisie gemeente Goirle 

Onderwerp: landbouw 

Goirle wordt beschreven als een doenerig dorp. Er is, zoals door de Rijksoverheid voorgeschreven, 

een omgevingsvisie opgesteld. Bij een doenerig dorp en een visie zou ik graag een visionair beeld van 

de toekomst voorgeschoteld krijgen. 

Dit valt echter tegen. Met name waar het de landbouw betreft. Waar iedereen, die zich op de hoogte 

houdt wat er speelt in Nederland en Europa, toch realiseert is dat we naar een duurzame en ook 

kleinere landbouw moeten.  

In de omgevingsvisie zie ik daar niets van terug. Zelfs waar duidelijk is dat een bedrijf vervuilend is en 

tot grote overlast bij de inwoners van ons dorp leidt consolideren we hier de, mogelijk door 

nalatigheid, ontstane situatie. 

Ik teken daarom bezwaar aan tegen de consoliderende invulling van de buitengebieden en roep de 

raad en het college van B&W op om nu al werk te maken van de absoluut noodzakelijke aanpassing 

van de omvang van de agrarische industrie. Hier zouden de spelregels ten aanzien van milieu, 

veiligheid en gezondheid juist leidend moeten zijn. Verbetering van de leefomstandigheden is 

absolute noodzaak. 

Ik wil daarbij meegeven dat het noch voor onze voedselvoorziening noch voor de lokale economie 

noodzakelijk is om de huidige situatie te handhaven. 

XXXXXXXXXX  – Goirle, 10 september 2021 
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