
 

 

                                                                                                                  
 

Verslag van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening  
ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan "Zuidrand Goirle, locatie Van Besouw 
fase 2"  
 
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat burgemeester en 
wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen 
van bij het plan betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 
 
Op grond van dit artikel is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan onderstaande 
instanties met het verzoek om vóór afloop van de inspraaktermijn te reageren: 
1. Provincie Noord-Brabant; 
2. Waterschap De Dommel;  
3. Ministerie van Defensie; 
4. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; 
5. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. 
6. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel; 
7. Brandweer Midden West Brabant; 
8. Gasunie. 
 
De ontvangen reacties zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven. Daarin is tevens  
de reactie van de gemeente weergegeven en de laatste kolom geeft de gevolgen voor het 
plan weer. 
 
 

 Reactie diverse instanties Reactie gemeente Gevolgen voor het plan 

1. Provincie Noord-Brabant.   

 De provincie heeft bij brief van 
20 december 2021 
aangegeven dat het plan in 
overeenstemming is met de 
provinciale belangen. 

Deze opmerking wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Geen. 

2. Waterschap De Dommel    

 Het waterschap heeft bij brief 
van 6 december 2021 
aangegeven de volgende 
opmerkingen te hebben. 

  



2a. Instemming met het 
voorontwerpbestemmingsplan. 
Het waterschap stemt in met 
het voorontwerpbestem-
mingsplan omdat het rekening 
houdt met het eerder 
opgestelde waterhuishoud-
kundig plan voor de transfor-
matie van de gehele locatie 
van Van Besouw (op 4 novem-
ber 2020 geaccordeerd door 
het waterschap). Het plan voor 
de ontwikkeling van fase 2 van 
die transformatie wijkt niet af 
van de uitgangspunten die aan 
het waterhuishoudkundig plan 
ten grondslag liggen. De regels 
van het voorontwerpbestem-
mingsplan borgen de realisatie 
en instandhouding van de 
nodige waterbergingen. 

  

2b. Waterbeheerprogramma 
2022-2027. 
Het waterschap wijst op het 
Waterbeheerprogramma 
2022-2027 dat vanaf 1 januari 
2022 geldt. Met dit 
beheerprogramma gaat het 
waterschap de komende jaren 
vorm geven aan het 
toekomstbestendig maken van 
het watersysteem. Het 
waterschap vraagt om in het 
bestemmingsplan aandacht te 
besteden aan het Waterbe-
heerprogramma 2022-2027 en 
aan te geven hoe het 
bestemmingsplan zich tot dit 
document verhoudt. 

De beschrijving van het 
waterbeheerprogramma 
wordt toegevoegd aan 
paragraaf 6.1 (de beleids-
paragraaf van het hoofdstuk 
over water in de 
bestemmingsplantoelichting) 
van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
In die beschrijving is ook 
ingegaan op de wijze waarop 
de ontwikkeling van de 
tweede fase van de locatie 
van Van Besouw zich tot dit 
programma verhoudt. 

De beschrijving van het 
waterbeheerprogramma 
en de duiding van dat 
programma voor het 
voornemen worden 
opgenomen in paragraaf 
6.1. van de plantoelich-
ting van het  
ontwerpbestemmingsplan. 

3. Ministerie van Defensie   

 Het ministerie heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 

4.  Ministerie van Economie, & 
Klimaat 

  

 Het ministerie heeft niet 
gereageerd. 
 

Niet van toepassing. Geen. 



5. Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland 

  

 Rijkswaterstaat heeft bij mail 
van 26 november 2021 
aangegeven geen 
opmerkingen te hebben.  

Niet van toepassing. Geen. 

6. Stichting Biodiversiteit Goirle-
Riel 

  

 De stichting heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 

7. Brandweer Midden-West 
Brabant 

  

7a De brandweer heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 

8. Gasunie   

 De Gasunie heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 

 
 
 


