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VVH

Besluit op bezwaar weigering uitwegvergunning Beeksedijk te
Goirle
Toelichting:
Op 23 november 2018 heeft de heer X een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een uitweg
op een (landbouw)perceel (ongenummerd) aan de Beeksedijk te
Goirle. Bij besluit van 13 februari 2019 heeft u de aanvraag
geweigerd. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. Het
bezwaarschrift is behandeld door de commissie voor
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 12 juni 2019 een advies
uitgebracht. Hiermee bereikt dit dossier een volgende fase: uw
college wordt gevraagd om een besluit te nemen over de
geweigerde omgevingsvergunning, rekening houdend met het
uitgebrachte advies.
Besluit:
1
2
3
4

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften
over te nemen;
De aangevraagde uitwegvergunning te weigeren onder
aanvulling van de motivering;
Geen kostenvergoeding toe te kennen;
Bezwaarmaker op de hoogte te stellen van uw besluit
met het bijgevoegde besluit op bezwaar.

2

ONT

Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Leijoever
Toelichting:
De gemeente Goirle heeft het voornemen om mee te werken aan
de realisering van het bestemmingsplan Leijoever dat voorziet in
maximaal 14 woningen achter de woonpercelen aan de Goirleseweg
en de Vonderstraat (voormalig bedrijfsperceel Skolgebouw) te Riel.
In het voorstadium van een dergelijke ontwikkeling is het van
belang om na te gaan of er mogelijk significant nadelige
milieueffecten op kunnen treden. De milieueffectrapportage
(m.e.r.) is hiervoor als wettelijk instrument ontwikkeld. Tot dit doel
heeft initiatiefnemer in hoofdstuk 5 (Milieuaspecten) van de
plantoelichting van het bestemmingsplan Leijoever de
milieueffecten van onderhavige ontwikkeling inzichtelijk gemaakt
op basis waarvan nu besloten dient te worden of het opstellen van
een volwaardige milieueffectrapportage noodzakelijk is. Op grond
van de uitgevoerde onderzoeken is de conclusie dat dit niet nodig is.
Besluit:
Te besluiten dat voor de herontwikkeling van de locatie Leijoever
geen m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen.

3

OND

Begrotingsstukken 2020
Toelichting:
Jaarlijks stelt uw College de Programmabegroting op en dient de
gemeenteraad de begroting vast te stellen. Besluitvorming hierover
dient door de gemeenteraad plaats te vinden op 12 november a.s.
Op dinsdag 22 oktober wordt de begroting voorgelegd aan de
oordeelsvormende raadsvergadering.
Besluit:
In te stemmen met de teksten en de cijfers van de
Programmabegroting 2020 zodat de stukken op vrijdag 27
september kunnen worden toegestuurd c.q. digitaal beschikbaar
komen.

