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betreft inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier

Geacht college,

ln het voorontwerpbestemmingsplan, hierna te noemen Plan, valt direct op dat er sprake is van het
gaan realiseren van een educatiecentrum op het terrein van het landgoed De Kleine Lier. De definitie
van dit educatiecentrum wordt zeer breed gedefinieerd onder artikeÍ 1.28 van de Regels b'rj het Plan,

en voorts in artikel 4 uitgebreid beschreven, waarin benoemd is dat een en ander gebruikt mag

worden voor ondennijsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, horeca en detailhandel. Voor wat

betreft het nog te bouwen woonhuis op het landgoed is van belang dat daar ook aan huis verbonden

beroepen mogen plaatsvinden,waaronder is te rangschikken {inherente en ondergeschikte)

detailhandel, alsmede dat het mogelijk is een bed and breakfast voorziening te vestigen en/of een

kleinschalige toeristische verblijfseenheid. Ook de mogelijkheid van woningsplitsing is aanwezig en

inwoning voor mantelzorg. Met allemaal risico's van extra verkeersbewegÍngen. Hiermee is gegeven

dat sec de namen van de bestemmingen de lading van wat er in de toekomst mogelijk wordt
gemaakt met het nieuwe Plan niet dekken.

Voor wat betreft het realiseren van het educatiecentrum is gebleken dat dit geen verplichting is in

het kader van het mogelijk maken van een landgoed, maar dat dit een wens is van de toekomstige

initiatienemer/c.q. de landgoedeigenaar. Zo er aleen educatiecentrum moet komen voor het Lierdal,

lijkt de positionering daarvan meer realistisch in het centrale gedeelte van het Lierdal, bv. in de

sporthal of op het terrein van Pitch & Putt. Daar is reeds ruime parkeergelegenheid aanwezig.

De creatie van een educatiecentrum met 8 parkeerplaatsen lokt een aantal activiteiten uit met een

niet goed te beoordelen toename van verkeersbewegingen op de onverharde Lierdwarsweg en de

aanvoerende straten zoals De Bongerd, onverharde Lierweg, Kastanjelaan en Beukenlaan. ln het Plan

wordt op geen enkele manier aangegeven dat er onderzoek is gedaan naar de te verwachten

toename van de verkeersbewegingen en wordt er zonder onderbouwing vanuit gegaan dat door

extensief gebruik van de vele bovengenoemde activiteiten de Lierdwarsweg (en de aanvoerende

straten) het aanwezige verkeer zonder probleem kan verwerken. Het einde van De Bongerd, de

Lierweg en de Lierdwarsweg zijn smalle wegen waar autoverkeer elkaar nauwel'rjks of niet kan

passeren. De Lierdwarsweg is overigens niet opgenomen in het Plan, teruijl dit de enige

ontsluitende onverharde weg is van het landgoed.

De geplande openbare parkeerplaats met 8 plaatsen heeft naast de functie voor het

educatiecentrum een aantrekkende werking voor dagjesmensen, fietsdrager toerisme en in de

avonduren ongewenste parkeeractiviteiten. Hetgeen meer verkeersbewegingen geeft.
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Verder is er ook het milieuaspect van afualdumping zoals ook gezien wordt op omringende
parkeerplaatsen bij het Zweefoliegveld, Jachtslot Mookerheide en de kruising Rijlaan met de

Biesseltsebaan.

Concluderend venuachten wij dat er door het te realiseren educatiecentrum met parkeervoorziening

een duidelijke toename zal zijn van negatieve invloed op het woon en leefklimaat in onze buurt met
meer verkeersdrukte en vooral in de drogere perioden meer stofoverlast op de onverharde wegen.
Op deze wijze is dit element in de planontwikkeling waar U als college tot dusver kennelijk
ruimhartig aan heeft meegewerkt, zeker geen instrument om een in uw ogen wenselijke
ontwikkeling van het buitengebied te combineren met een gewenste kwaliteitsverbetering van dat
gebied. Derhalve verzoeken wij de realisatie van een educatiecentrum met parkeervoorziening en

beperkte horeca en detailhandel functie niet op te nemen in het toekomstige bestemmingsplan De

Kleine Lier en eventuele regelgeving die hierbij en op de woonbestemming van toepasslng zijn

aanzienlijk aan te scherpen of geheel geen (half-)verborgen bestemmingen te verlenen aan de

woning op het landgoed.

Bij deze wordt ook de wens geuit om met de initiatiefnemer en de gemeente gezamenlijk in gesprek

te gaan om de diverse (on-)mogelijkheden te bespreken en wellicht tot goede aËpraken te komen.

met vriendelijke groeten,
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