
Beantwoording schriftelijke vragen Pro Actief Goirle (Artikel 32 RVO) naar aanleiding van de 
behandeling van de nota Bodembeheer in de oordeelsvormende vergadering van de raad van 
Gemeente Goirle van 13-09-2022. 
 
De nota geeft het beleid weer voor Midden en west Brabant. Pro Actief Goirle stelt daarom de 
volgende vragen. 
 
Vraag 1: 
Wat is de zin van gezamenlijk beleid als iedere gemeente uitzonderingen opvoert die daarna ook bij 
Toezicht en Handhaving separate inspanningen vragen van toezichthouders en handhavers. 
 
Antwoord 1: 
De keuze voor een gezamenlijk beleid is onder meer afhankelijk van gewenste snelheid, (ambtelijke) 
capaciteit, kennis, bestuurlijke ambitie en prioriteit en andere lokale factoren. Het raamwerk zorgt 
voor regionale eenduidigheid, wat de werkbaarheid voor alle betrokkenen vergroot en de kans op 
fouten verkleint. Lokaal maatwerk zorgt voor de lokale accenten.  
 
Vraag 2: 
Kan bevorderd worden dat voor gelijksoortige omstandigheden eenvormig beleid wordt vastgesteld. 
Wat is het onderscheid tussen volkstuintjes in Waalwijk en die in Goirle? Wat is het verschil tussen 
een natte natuurparel in Waalwijk en een in Hilvarenbeek. Kan de nota zo worden opgesteld dat de 
situatie: “Volkstuintje” respectievelijk “natte natuurparel” voor het gehele gebied maatgevend wordt 
voor het te volgen beleid? 

 
Antwoord 2: 
Dit kan bevorderd worden en is ook zoveel mogelijk gedaan. De gemeente Waalwijk wenst de 
volkstuincomplexen uit te sluiten met betrekking tot de in de bodemkwaliteitskaart en hanteert daar 
een strenger beleid op dan de overige gemeenten. De provincie heeft natte natuurparels 
aangewezen als gebieden met bijzondere natuurwaarden. Natte natuurparels moeten op grond van 
de Europese regelgeving zodanig worden hersteld dat de oorspronkelijke vegetatie zich optimaal kan 
ontwikkelen. De gemeente Waalwijk heeft hiervoor in het kader van de toepassing van baggerspecie 
een maatwerkvoorschrift opgenomen en hanteert dat.  
 
Vraag 3: 
Waarom komt in deze nota de term invasieve exoten niet voor. Zoals het nu wordt beschreven kan 
grond met bijvoorbeeld sporen van de Japanse duizendknoop nog steeds overal worden opgeslagen 
respectievelijk hergebruikt. Kan dit in de nota worden toegevoegd. 
 
Antwoord 3: 
Door nog veel onduidelijkheid en ontbreken van wet- en regelgeving hierover is gezamenlijk besloten 
om deze buiten de nota te laten.  
 
Voor invasieve exoten met nog een aantal andere onderwerpen waar op dit moment nog geen goede 
en duidelijke regelgeving voorhanden en toepasbaar is zal een separate nota/addendum worden 
opgesteld. De uitwerking voor deze nota/addendum zal binnenkort worden gestart.  
 


