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Kennisnemen van 
Vertraging in het proces van de Omgevingsvisie Goirle als gevolg van het coronavirus. 
 
Inleiding 
Fase 1 van de Omgevingsvisie, het opstellen van de bouwstenennotitie is zo goed als afgerond. 
Alleen besluitvorming door de raad moet nog plaatsvinden, maar het coronavirus zorgt er voor dat 
de daarvoor geplande raadsvergaderingen op 10 en 31 maart geen doorgang kunnen vinden. De 
voorbereidingen voor fase 2 zijn achter de schermen al gestart, er wordt een plan van aanpak 
uitgewerkt, maar het coronavirus gooit ook hier roet in het eten.  
 
Informatie 
De Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Goirle is voor besluitvorming bij uw raad neergelegd. Door 
het coronavirus zijn de raadsvergaderingen, die hiervoor gepland waren, afgelast. Om met fase 2, 
het opstellen van de concept-omgevingsvisie te kunnen starten, is het nodig zeker te weten of uw 
raad kan instemmen met de 3 centrale waarden, met de voorgestelde 9 gebieden en de 16 
beleidsthema´s. Het is gewenst te weten of uw raad de dilemma´s, die in de omgevingsvisie aan de 
orde moeten komen, onderschrijft. Doordat de besluitvorming niet kan plaatsvinden, ontbreekt 
zekerheid hierover. 
 
In fase 2 gaat het om gezamenlijk koers bepalen en staan de strategische beleidskeuzes en de 
vertaling daarvan in de concept-omgevingsvisie centraal. Ook dit is een fase waarin we veel input 
willen vragen van onze omgeving en ketenpartners. Door de huidige situatie is het organiseren bij 
bijeenkomsten echter niet mogelijk.  
 
De oorspronkelijke planning was er op gericht om fase 2 voor de zomervakantie af te ronden. Deze 
planning is door het coronavirus niet meer haalbaar. Pas wanneer de maatregelen zijn opgeheven, 
kan besluitvorming over fase 1 plaatsvinden en kan fase 2 worden opgestart. Wanneer dit het geval 
is, is op dit moment niet te voorspellen. Dit kan nog geruime tijd duren. Wij verwachten dat het 
realistisch is dat de bijeenkomsten van fase 2 pas plaats kunnen gaan vinden na de  zomervakantie. 
Dan lopen we ten minste 1 a 2 kwartalen vertraging op.  
 
We hebben daarom besloten om voor dit moment het proces van de Omgevingsvisie stil te leggen.  
Wanneer alle maatregelen weer worden opgeheven liggen er enorm veel zaken die opgepakt 
moeten worden. Hierin moeten prioriteiten worden gesteld. Het feit de omgevingsvisie geen 
wettelijke verplichting is, is daarbij een belangrijk gegeven.  



 
 
Bladnummer Datum 

2 19 maart 2020 
 

 

 
Vervolg 
Op het moment dat bekend is wanneer de maatregelen worden opgeheven, zullen wij in overleg 
met de griffie bekijken wanneer het besluitvormingsproces over de bouwstenennotitie kan worden 
herstart. Op dat moment kunnen we ook een nieuwe planning voor fase 2 voorstellen. 
 
Communicatie 
Wij zullen de mensen, die betrokken zijn geweest bij fase 1 van de omgevingsvisie informeren. 
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