


Algemene bijeenkomst

28 november 2019

20.00 uur, De Molenwiek



Agenda (1)

1. Opening en agendavaststelling

2. Bomen in de Veenstraat (Nicole van der Steen, David 
van Iersel)

3. Status Luchthavenbesluit (Joppe Leenaars)

4. Molenschot Groen (Arjan Broers, Ad Nelemans en 
Anton van Loon)

5. Onthulling Dorpsgedicht (Pieter van Laerhoven en Jan 
de Jong)



Agenda (2)

Pauze (rond 21.15 uur; kwartier lang)

6. Korte voordracht twee dorpsgedichten (Toos Snijders) 

7. Wethouder Sandra Diepstraten over de Woonvisie

8. Wat gedaan als Dorpsbelang

9. Rondvraag en sluiting (rond 22.00 uur)



2. Bomen in de Veenstraat

- Nicole van der Steen,

Beleidsmedewerker Groen

- David van Iersel, Brouwers
Groenaannemers



Visie groenstructuur 2020-2040

Veenstraat Molenschot

Galgeneind 12, De Moer, tel.: 013 515 94 27, info@brouwersgroenaannemers.nl

www.brouwersgroenaannemers.nl

28 november 2019
David van Iersel

biodiversiteit | tuinen | ontwerp | gps-meting | advies | ecologisch maaien | parken | bestratingen | daktuinen | particuliere tuinen | flora- en faunaonderzoek

Brouwers Groenaannemers, uw specialist op het gebied van flora en fauna!



Inleiding

Achtergrond

⧫ Boomtechnisch adviseur (ETT)
⧫ Boomveiligheidscontroleur
⧫ Ecoloog



Inhoud

Onderzoeksopzet

Resultaten veldwerk

Ondergrondse belemmeringen

Aanbevelingen korte en lange termijn

Planning
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Resultaten veldwerk - Boomopname



Ondergrondse belemmeringen K&L



Ondergrondse belemmeringen K&L



Kwaliteit groeiplaats

Vuistregels voor gezonde groei van bomen:

Teelaarde (5-8% org. stof) 0,5 m3 per levensjaar
Bomenzand (3-5% org. Stof) 0,75 m3 per levensjaar
Veenstraat (gem. 1,6% org. Stof) 1,5 m3 per levensjaar

Benodigde groeiruimte van bomen is in de huidige situatie dus zeer beperkt! 

120 m3 groeiplaats per boom nodig bij huidige boomleeftijd.
Voor verdere groei komende 20 jaar is nog 30 m3 per boom nodig!

Momenteel is er per boom gemiddeld 40 m3 beschikbaar
Resultaat: wortelopdruk in trottoirs, rioolleidingen, dood hout, zwamaantastingen



Aanbevelingen korte termijn

Voor het duurzaam behoud en herstel van het laanbeeld worden de 
volgende maatregelen voorgesteld:

⧫ Dunnen van de laan waarbij bomen met een matig tot slechte conditie 
worden verwijderd (39 Am. eiken van de 117 en 30 rode beuken van de 
122) →Minimaal uitvoeren om problemen op te lossen op korte 
termijn

⧫ Boomtechnisch gewenst om de levensduur 20 – 40 jaar te verlengen en 
de onderlinge afstand op ongeveer 12 meter
Rooien van 47 Am. eiken en 57 rode beuken. Hierdoor zijn er meer 
ruimte en voedingsstoffen per boom.



Aanbevelingen korte termijn

Aanvullend:

⧫ Vakkundig snoeien van de laan;

⧫ Plantplaatsen binnen de bebouwde kom waar al bomen verdwenen zijn, 
maar die behoren tot de toekomstige boomstructuur, worden beplant 
met heesters.



Aanbevelingen lange termijn

Voor het duurzaam behoud en herstel van het laanbeeld worden de 
volgende maatregelen voorgesteld:

⧫ Uitvoeren van groeiplaatsverbetering. Deze kan bestaan uit lokaal 
doorspitten, opwaarderen van de voedingstoestand, doorbreken van 
storende lagen en/of het opheffen van bodemverdichting. Detaillering 
van de groeiplaatsverbetering is sterk afhankelijk van de mogelijkheid tot 
het verleggen of bundelen in een mantelbuis van de aanwezige kabels en 
leidingen;

⧫ Behoud van de totale laan zo lang mogelijk verlengen. De tijd tot 
noodzakelijke vervanging van bomen gebruiken om tot een goed ontwerp 
(samen met de beheerders van de kabels en leidingen) te komen.



Planning

Besluitvorming en vergunningaanvragen → tot 17 februari 2020

Periode van uitvoer (rooien en snoeien) → vóór aanvang broedseizoen 
(half maart)



Vragen?

Brouwers Groenaannemers, uw specialist op het gebied van flora en fauna!



3. Luchthavenbesluit stand van zaken

Joppe Leenaars

Er moet een nieuw luchthavenbesluit 
komen voor de vliegbasis 

Gilze en Rijen.



Even opfrissen:

Notitie reikwijdte en detailniveau:

Concept juni 2016

Definitief december 2016

Basis voor het concept luchthavenbesluit



Concept luchthavenbesluit

22 januari 2018 gepubliceerd

- veel meer vliegbewegingen

- voor Molenschot reserveveldfunctie 
straaljagers grootste impact op 

geluidscontouren





Totaal 822 zienswijzen ingediend op 
het concept luchthavenbesluit

Ruim 200 zienwijzen vanuit 
Molenschot

Begin maart 2018



Beoordeling commissie m.e.r

7 mei 2018



De commissie voor de mileueffectrapportage 
(m.e.r.) heeft geadviseerd om de 

milieueffectrapportage te laten aanpassen, 
omdat veel informatie over de luchthaven niet 

beschikbaar is. Daardoor zijn conclusies over 
geluidhinder en veiligheid door de commissie 
niet goed te toetsen. Bovendien is volgens de 
commissie niet in te schatten in hoeverre de 

activiteiten met minder hinder dan wel veiliger 
voor de omgeving uitgevoerd kunnen worden.



Beoordeling commissie m.e.r

7 mei 2018
Rapport aanvullen

5 juli 2018 kamerdebat
luchthavenbesluiten moesten uiterlijk in 2018 
rond zijn →met 3 jaar verlengd (eind 2021)



5 juli 2018 kamerdebat
luchthavenbesluiten moesten uiterlijk in 2018 
rond zijn →met 3 jaar verlengd (eind 2021)

Motie aangenomen dat Defensie moet 
komen tot een gedragen 

luchthavenbesluit en de kamer 
hierover moet informeren



29 maart 2019 COVM



29 maart 2019 COVM

Aantal COVM vergaderingen uitgesteld

Achter de schermen dacht defensie na 
hoe ze dit proces verder moesten 

inrichten.

→ reactie op de zienswijze, vertaling 
naar het nieuwe luchthavenbesluit en 
daarover met elkaar in gesprek gaan.



Wat is er concreet wel gebeurt tussen 
maart 2018 en november 2019?

- het is defensie duidelijk dat ze hun 
huiswerk beter moeten doen

- dat defensie moeten komen tot een 
gedragen luchthavenbesluit



- er is regelmatig met defensie overleg 
geweest (maandelijks)

- er is een meetnet rondom de 
vliegbasis opgezet en aangebracht 

(opening december/januari)

- er komt een apart onderzoek naar 
rattle-noise











4 december 2019 volgende COVM

toelichting reactie en proces

25 november 2019 reactienota op de 
zienswijze ontvangen



Reactienota is een gespreksdocument dat 
“niet in beton gegoten is”

- geen oefenruimte reserveren voor de NH90 
helikopters (maritieme helikopters)

- aantal historische vluchten te verlagen van 10.000 
naar 5000 per jaar

- gebruik van andere vliegbases, verlaging van het 
aantal vliegbewegingen voor Gilze Rijen met 10%



Reserveveldfunctie
Tekst uit de hoofdlijnen reactienota:

Overwogen is de reserveveldfunctie op een andere 
manier juridisch te verankeren zónder dat er sprake is 
van een permanente ruimtelijke reservering. Defensie 
heeft besloten dit niet te doen, omdat daarmee 
eenzelfde wettelijk regime gaat gelden ook voor de 
beide andere vliegbases met een reserveveldfunctie, 

Eindhoven en Woensdrecht, en dat Defensie daardoor 
meteen op drie velden geluidsruimte afstaat, die voor 
Defensie een strategische reserve vormt. 





Omroep Brabant, 26 november:



BN de Stem, 26 november:



BN de Stem, 27 november:



Woensdag 27 november omwonenden 
overleg op de vliegbasis

Defensie gevraagd naar de eerste 
reactie op de hoofdlijnen reactienota

1. reserveveldfunctie

2. niet meer vliegen



De komende maanden:

woensdag 4 december COVM, 
19.30 uur gemeentehuis

vervolgbijeenkomsten met 
omwonende en in de verschillend 

kernen



Belangengroepen, waaronder de 
werkgroep wonen:

* een goede balans tussen kerntaken 
defensie en overlast voor de omgeving

* waar mogelijk overlast beperken

* balans tussen terechte ruimtelijke 
beperkingen en niet te verantwoorde 

extra geluidsruimte



De tweede kamer heeft gevraagd om een 
door de omgeving gedragen 

luchthavenbesluit: 

Op dit moment leidt de hoofdlijnen 
reactienota hier niet toe!! 

We houden jullie op de hoogte over de 
voortgang!



Arjan Broers - Algemeen 

Ad Nelemans - Informatieavond
17 december

Anton van Loon - Gratis warmtescans

4. Molenschot Groen



Algemeen – Arjan Broers

Projectleider



Ad Nelemans

Informatieavond 17 december





Anton van Loon

Gratis warmtescans















Vragen?



5. Onthulling Dorpsgedicht

- Pieter van Laerhoven

- Jan de Jong





6. Voordracht twee gedichten

- Toos Snijders



7. Sandra Diepstraten
Wethouder gemeente Gilze Rijen



Woonvisie 
Sandra Diepstraten, wethouder

Gemeente Gilze en Rijen

28-11-2019



Woonvisie



Woonvisie

Kern Kenmerken 
huidige 
woningvoorraad

Bevolkings-
opbouw

Richtlijnen voor de 
nieuwbouw

Gewenste 
ontwikkeling 
woningvoorraad

Doelgroepen 
woningbouw

Aandachtspunten 
duurzaamheid

Gewenste 
woonvormen 
voor wonen, zorg 
en welzijn

Molenschot Veel ruime
grondgebonden
koopwoningen in
het hogere
segment.
Voornamelijk in
lintbebouwing.

1-2 persoons-
huishoudens
vormen de
grootste groep. 
Dit zijn
voornamelijk 65-
plussers.

Gebruik maken
van locaties voor
inbreiding en
uitbreiding.
Behoud van
ruimtelijk karakter.

Diversifiëren in
oppervlak, 
prijssegment
en woningtype.
Meer aandacht 
voor het
betaalbare 
segment.

Starters (ook
nieuwkomers),
en doorstroming
eigen inwoners

- Aardgasvrije 
nieuwbouw

- Verduurzaming
bestaande bouw
- Klimaatadaptatie

- Kleinschalige
geclusterde
woonvormen met
zorg nabij het
dorpshart
- Kleinschalige
collectieve
woonvormen
- Kleine vorm van
Magic Mix
- Zelfbouw 
initiatieven
- Tijdelijk wonen



8. Waar zijn we als dorpsbelang mee 
bezig geweest of bij betrokken?









9. Vragen en opmerkingen?



Sluiting van de bijeenkomst

Hartelijk bedankt voor jullie komst!

De volgende algemene bijeenkomst is 
op donderdag 26 november 2020


