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Kennisnemen van 
De problematiek, die speelt bij de afweging om de bedrijfslocatie aan de Alphenseweg 4 en 4a in Riel 
tijdelijk dan wel permanent te verkleuren naar wonen. Tijdens de oordeelsvormende vergadering 
omtrent de concept-omgevingsvisie heeft het college aangegeven uw raad hierover te informeren. 
 
Inleiding 
Een aantal jaren geleden heeft REASeuro een verzoek bij de gemeente ingediend om te mogen 
verplaatsen naar de locatie Vijfhuizenbaan 1-3 in Riel, tezamen met het familiair gerelateerde bedrijf 
HSF. In 2015 heeft uw raad voor de nieuwe locatie een bestemmingsplan vastgesteld. Daarmee is de 
planologische mogelijkheid voor de verplaatsing van deze twee bedrijven met bijbehorende 
bedrijfswoningen gecreëerd. In de afgelopen periode is de verplaatsing in gang gezet en recent heeft 
de eigenaar aangegeven ook de laatste activiteiten van zijn huidige locatie aan de Alphenseweg te 
willen verplaatsen. Dit wordt echter belemmerd door het feit dat de eigenaar binnen de kaders van 
het huidige bestemmingsplan geen gegadigde(n) kan vinden voor zijn huidige bedrijfslocatie. De 
locatie Alphenseweg 4/ 4a in Riel is incourant, omdat er geen vraag is naar kantoorruimtes in Riel. De 
eigenaar heeft daarom het verzoek in gediend om zijn huidige bedrijfsbestemming te mogen 
verkleuren naar woningbouw. Het huidige bestemmingsplan laat verkleuren echter niet toe. Een 
aantal jaren geleden is voor een deel van het terrein tijdelijk ontheffing gevraagd en verleend voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten. Het kantoorgebouw aan de Alphenseweg bleef in gebruik als 
kantoor. Recent heeft de eigenaar voor dit pand een principe verzoek ingediend om tijdelijke 
ontheffing van het bestemmingsplan om voor tien jaar te verkleuren naar wonen voor de doelgroep 
spoedzoekers. Op de langere termijn, binnen nu en 10 jaar, dient voor het gehele terrein een 
definitieve oplossing gevonden te worden.  
 
Beleidskaders 
De verkleuring past niet in ons huidig beleid. De verkleuring is op grond van het huidige 
bestemmingsplan en de stedenbouwkundige inbreidingsnotitie ‘Kom Riel’, die daaraan ten grondslag 
ligt, namelijk niet toegestaan. Beide beleidskaders gaan uit van het behoud en de ontwikkeling van 
dit terrein als bedrijventerrein.  
 
Een aantal jaren geleden is vooruitlopend op de omgevingsvisie samen met ondernemers het 
visiedocument “Kaaigoed ondernemen in Riel” opgesteld. In dit document worden de eerste wensen 
van ondernemers over verkleuring van het bedrijventerrein Veertels geuit, ook over deze locatie.  
Daarbij is aangegeven dat, omdat voorzichtigheid is geboden met het onttrekken van locaties aan het 
bedrijventerrein van Riel en omdat juist deze locatie het verst ligt van de woonwijken, deze 
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vooralsnog behouden zou moeten blijven voor bedrijvigheid. In het kader van de omgevingsvisie zou 
dit verder afgewogen moeten worden. 
 
De concept-omgevingsvisie beoogt ruimte te bieden voor verkleuring. In de huidige concept 
omgevingsvisie wordt in beginsel ingezet op het behoud van de huidige ruimte voor bedrijven. Op 
Veertels moet volgens het concept op termijn wel de mogelijkheid tot verdere verkleuring worden 
geboden. Locaties aan de randen van Veertels kunnen volgens het concept op termijn verder richting 
wonen veranderen mits de ruimte voor lokale bedrijvigheid voorop blijft staan. Dit wordt een 
geleidelijk proces.  
 
Gevolgen verkleuring van bedrijven naar wonen 
Het verkleuren naar wonen is niet mogelijk op grond van het huidige bestemmingsplan. Het is echter 
mogelijk om hiervan af te wijken indien aangetoond wordt dat wordt voldaan aan de geluidsnormen 
uit het activiteitenbesluit en sprake is van een goed woon- en leefklimaat uitgaande van de 
bestaande bedrijven.  
 
Door de OMWB is beoordeeld of verkleuring naar woningbouw effecten kan hebben op de 
omliggende bedrijven. De OMWB heeft aangegeven dat het niet is uitgesloten dat omliggende 
bedrijven worden beperkt in hun functioneren. Ook is het niet gegarandeerd dat het woon- en 
leefklimaat aanvaardbaar is op deze locatie. Het is dus niet zeker dat sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening door hier woningen te realiseren. Hiervoor zal nader milieu-onderzoek 
uitgevoerd moeten worden. Daarbij zal met name het element geluid een grote rol spelen. De eerste 
voorzichtige indruk is dat omliggende bedrijven geen grote geluidsproductie hebben en dat geur, stof 
en gevaar geen doorslaggevende rol hebben. Voor geluid geldt dat met afscherming of een goede 
situering vermoedelijk wel oplossingsrichtingen mogelijk zijn, wanneer de gemeente bereid zou zijn 
om hogere grenswaarden te verlenen. Voor de aanwezige bedrijven zou verkleuring naar 
woningbouw waarschijnlijk met maatregelen mogelijk kunnen zijn. De OMWB schat in dat voor 
bestaande bedrijven een oplossing gevonden zou kunnen worden. 
 
Bij een wijziging van de bestemming moeten echter niet de bestaande, maar de planologische 
mogelijkheden formeel het uitgangspunt zijn. Het is waarschijnlijk dat de bedrijven wel beperkt 
worden in hun planologische mogelijkheden. Door de komst van de nieuwe woningen is het 
denkbaar dat nieuwe milieucategorie 3.1 en 3.2 bedrijfsactiviteiten zich in de toekomst niet meer 
kunnen vestigen op de omliggende bedrijfslocaties omdat die niet kunnen voldoen aan de regels in 
het Activiteitenbesluit, waar dit nu nog wel mogelijk is. Aanwezige eigenaren worden hierdoor in hun 
mogelijkheden beperkt en het legt beperkingen op aan nieuwe (Rielse) bedrijven om zich op dit 
terrein te kunnen vestigen. Het bedrijventerrein zal voor minder bedrijfsactiviteiten te gebruiken zijn 
dan nu het geval is.    
 
Woonvisie  
We hebben de onderhavige locatie niet nodig om te kunnen voorzien in de woonbehoefte. We hebben 
in Goirle én in Riel ruim voldoende (inbreidings-)locaties om in onze eigen behoefte te voorzien en bij 
te dragen aan regionale behoefte. Indien we toch willen meewerken aan verkleuring is er vanuit ons 
woonbeleid in principe geen bezwaar. De woonbehoefte is geen argument om andere belangen 
minder zwaar te laten wegen.  
 
Er is echter wel behoefte aan tijdelijke woonruimte. Op dit moment staat de woningmarkt onder druk 
en zijn er lange wachtlijsten. Er bestaan veel doelgroepen die met spoed zoeken naar woonruimte.  
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Tijdelijke woonruimte biedt voor deze groep een oplossing zodat zij een dak boven hun hoofd hebben 
tot het moment dat zij een permanente woonruimte gevonden hebben. Deze doelgroep heeft 
behoefte aan goedkope of middendure huurwoningen. Dure huurwoningen voorzien niet in deze 
behoefte aan tijdelijke huurwoningen. Er is op 3 november 2020 een motie ingediend door PAG, D66, 
CDA en Lijst Riel Goirle ten behoeve van het realiseren van betaalbare tijdelijke huisvesting voor een 
periode van 10 tot 20 jaar. Het plan van de eigenaar voldoet hieraan. 
 
Oplossing voor de korte termijn 
De eigenaar heeft gevraagd om een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor de huisvesting 
van spoedzoekers. Zoals hierboven is aangegeven, bestaat een concrete behoefte aan de huisvesting 
van deze doelgroep. Voor deze tijdelijke situatie kan volgens de OMWB waarschijnlijk een oplossing 
voor de milieuproblematiek gevonden worden, zonder dat de bestaande omliggende bedrijven 
hierdoor gehinderd zullen worden. Hiervoor zal dan een besluit hogere grenswaarden moeten worden 
genomen. Het college heeft daarom in haar vergadering van 25 mei 2021 besloten dat zij onder 
voorwaarden mee willen werken aan het tijdelijk afwijken van het bestemmingplan voor een periode 
van 10 jaar ten behoeve van verkleuren van kantoren naar wonen op het perceel Alphenseweg 4/4a 
in Riel. Voorwaarden zijn onder andere dat met onderzoek wordt aangetoond dat voldaan wordt aan 
geluidsnormen, voldaan wordt aan parkeernormen, appartementen worden verhuurd in de categorie 
sociaal of middenhuur en worden bewoond door slechts één huishouden. Verder zijn als voorwaarden 
gesteld dat een planschadeverhaalsovereenkomst wordt getekend en dat de eigenaar een 
omgevingsdialoog moet houden met de bedrijven gelegen binnen een straal van 50 meter gemeten 
vanaf het betreffende perceel. Deze bedrijven moeten positief tegenover de tijdelijke verkleuring naar 
wonen staan, dit moet worden vastgelegd in het verslag van de omgevingsdialoog. Het verslag moet 
door de bedrijven worden ondertekend.  
 
Oplossing op de lange termijn 
Met de tijdelijke ontheffing voor deze locatie voor de huisvesting van spoedzoekers en de ontheffing 
die al was verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten lijkt voor de korte termijn voldoende 
ruimte te kunnen worden geboden aan de eigenaar. Tijdens de duur van de ontheffingen zal een meer 
toekomstbestendige oplossing van de lange termijn gevonden moeten worden. De kaders, die 
hiervoor door de raad in de omgevingsvisie zullen worden gesteld ten aanzien van de toekomstige 
ontwikkeling van Veertels, zullen hierbij leidend zijn.  
 
Vervolg 
Op basis van de beantwoording van het college ten aanzien van het principeverzoek van de eigenaar 
kan de eigenaar voor de tijdelijke huisvesting van spoedzoekers een ontvankelijke aanvraag voor een 
tijdelijke omgevingsvergunning indienen, die voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Na 
besluitvorming over de omgevingsvisie zal een definitieve oplossing door de eigenaar moeten worden 
uitgewerkt, rekening houdend met de kaders die de raad hierbij ten aanzien van verkleuring stelt. Zoals 
uw raad bekend zal in de laatste fase van de omgevingsvisie hiervoor nog een keer nadrukkelijk met 
alle ondernemers van Veertels het gesprek worden gevoerd. 
 
Communicatie 
De eigenaar heeft een brief ontvangen waarin staat dat het college bereid is om mee te werken aan 
de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Hij 
heeft tevens een kopie van het collegebesluit ontvangen. 


