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1.   DE OPGAVE KLIMAAT IN ALGEMENE ZIN

De klimaatopgave is een (internationale) opgave. In Europa (Klimaatakkoord Parijs) en in Nederland  
(Nationaal Klimaatakkoord) is afgesproken om de CO2-uitstoot terug te dringen en de stijging van de  
gemiddelde temperatuur op aarde te beperken. De landelijke ambitie is om in 2050 energie- en 
CO2-neutraal te zijn. Volgens de Nationale omgevingsvisie (NOVI) moet ‘ruimte maken voor de klimaat-
verandering en energietransitie’ prioriteit krijgen. 

Ook de provincie Noord-Brabant stelt in de provinciale omgevingsvisie (POVI) dat we moeten  
’werken aan de Brabantse energietransitie’ en ‘werken aan een klimaatbestendig Brabant’. 

In het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017 staat dat de ambitie om in Goirle bij te dragen aan de 
landelijke doelstellingen. Deze is energie besparen en duurzaam op wekken. In de nota Zonnewijzer en 
windrichting is in 2019 globaal aangegeven hoe Goirle gaat werken aan de energietransitie. Er staan ook 
richtlijnen in voor de ontwikkeling van zonneweides en windturbines in Goirle. 

Deze ambities zijn ingebracht in de Regio Hart van Brabant. Gezamenlijk hebben we de Regionale Energie 
en Klimaat Strategie (REKS) gemaakt. Daarin staat hoe we werken aan klimaatmitigatie (energietransitie) 
en klimaatadaptatie (aanpassen aan veranderende weersomstandigheden). In het REKS-bod 1.0 staan 
o.a. voorstellen voor de duurzame opwek van elektriciteit en klimaatadaptatie. Dit REKS-bod  
werd in 2021 aangeboden aan het Rijk namens alle gemeenten in Hart van Brabant, de provincie en de 
waterschappen in de regio. 

Vanwege klimaatverandering kunnen we in Goirle overlast verwachten door extreem weer. In toenemende 
mate krijgen we te maken met hittestress, wateroverlast, overstromingsgevaar en droogte. De Delta-
beslissing Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) stelt dat Nederland, en dus ook Goirle, in 2050 waterrobuust en 
klimaatbestendig is ingericht.  

De opgaven op het gebied van energie en klimaatadaptatie pakken we zowel lokaal als regionaal op.  
Dit hebben we vastgelegd in de Omgevingsvisie die is vastgesteld in december 2021.



2.  HOE ZIET DEZE OPGAVE ERUIT IN GOIRLE?

2.1 KLIMAATMITIGATIE/ENERGIETRANSITIE
Het doel is dat de gemeente Goirle in 2050 energie- en CO2-neutraal is. Daarvoor is nog veel werk te 
doen. Vooral in de gebouwde omgeving. Daar moeten we aan de slag met energiebesparing en  
verduurzaming van de warmtevoorziening. De tabel laat zien waar we stonden in 2016 en 2019 volgens 
de Klimaatmonitor. En wat de doelen zijn voor 2030 en 2050. 

Een paar cijfers voor de gemeente Goirle op een rij:

Prestatie indicatoren 
Energie

TvW Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle/ 
ontwerp Omgevingsvisie

Aardgas ver-
bruik

 (m3)

CO2 uitstoot 

(ton)

CO2 besparing 
tov 1990

(%)

duurzaam 
opgewekt

 (%)
2016 Resultaat* 19.943.000 61.820 2 6
2019 Resultaat* 19.402.000 53.327 15 14
2030 Doel 15.521.600 32.130 49 25
2050 Doel 0 3.150 95 100

*Cijfers zoals gerapporteerd in klimaatmonitor 2016 en 2019



Om de doelen te halen gaan we:
• Het opwekken van zonne- en windenergie stimuleren op Goirles grondgebied (o.a. door samen-

werking met Duurzaam Riel Goirle die inwoners helpt bij zon op eigen en andermans dak, meedoen 
in de REKS).

• Op zoek naar mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet in Goirle.
• Inwoners helpen met energiebesparing (in stand houden Energieloket, samenwerking DRG die  

informatieavonden houdt en energiecoaches opleidt, besteding middelen energiearmoede).
• In de afgelopen periode zijn er heel veel zonnepanelen geplaatst op daken en velden. Daardoor raakt 

het netwerk vol. In de REKS 2.0 staat dat er geen nieuwe initiatieven voor zonnevelden ontwikkeld 
worden. Zo houdt zon op dak voorrang en blijft aanleg van zonnepanelen op bedrijfsdaken mogelijk.

Duurzame elektriciteit
In de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) hebben we afgesproken te werken aan het regionaal 
opwekken van 1 TeraWattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit in 2030. We willen een efficiënt energie-
netwerk waarin vraag en aanbod van energie goed op elkaar zijn afgestemd. Op een manier waardoor 
maatschappelijke kosten zoveel mogelijk beperkt worden. 
Uitgangspunt is de clustering van wind- en/of zonne-energie in energiehubs nabij de knooppunten in de 
energie-infrastructuur. In deze energiehubs combineren we de grootschalige opwek en opslag van  
energie met klimaatopgaven en andere functies, zoals recreatie en waterberging. Voor de gemeente 
Goirle ligt de focus op korte termijn langs de A58. Om de doelstellingen te halen, moet hub De Baars 
klaar zijn voor 2030. Daar werken we aan met onze buurgemeenten. Op langere termijn (na 2030) kan 
het net worden uitgebreid richting het zuiden van het buitengebied.

We gaan de komende jaren verkennen of plaatsing van windturbines in combinatie met nieuw bos  
verantwoord is. Met de combinatie van bos en windmolens willen we de versterking van ecologie,  
waterberging, klimaat en recreatie koppelen aan de energietransitie. Hiervoor is het nodig om de komen-
de jaren het elektriciteitsnetwerk aan te passen. We moeten Enexis faciliteren om dat mogelijk te maken.

Duurzame warmte
Aardgas is geen duurzame energiebron. Het zorgt voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in de  
gebouwde omgeving. Daarom werkt Goirle aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. In  
december 2021 is de Transitievisie Warmte (TvW) vastgesteld. Deze visie beschrijft hoe we in Goirle van 
het aardgas af kunnen gaan en waar we voor 2030 gaan starten. De visie vormt de basis voor uitvoerings-
plannen op wijk-, buurt-, en straatniveau. In de TvW staat dat we voor 2030 het totale aardgasverbruik in 
Goirle met 20% willen terugdringen. 

De belangrijkste opgaven voor de komende tijd zijn: 
• een communicatie- en participatiestrategie voor de warmtetransitie
• het opstarten van een technisch onderzoek naar de potentie voor warmtenetten
• het maken van een generieke aanpak voor inwoners en bedrijven voor de overstap naar aardgasvrij

Energiebesparing
Zowel op elektriciteit als op warmte kan veel energie bespaard worden. Alle energie die we besparen, 
hoeft niet meer duurzaam opgewekt te worden. Er zijn vele kleine en grote maatregelen mogelijk. Zoals 
gedragsverandering, energiezuinige apparaten, led-verlichting en isolatie. Hier hebben we vooral een 
faciliterende en ondersteunende rol.



2.2 KLIMAATADAPTATIE/AANPASSEN AAN WEERSVERANDERING
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) staan de zeven ambities van gemeenten, waterschappen, 
regio’s, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Er werd een 
lokale en regionale klimaatstresstest gedaan. En er werden klimaatdialogen gevoerd. Samen laten ze zien 
waar in onze gemeente sprake is van hittestress, kans op overstroming, droogte en kans op wateroverlast.

In 2050 komen bijvoorbeeld extreem hete dagen waarschijnlijk 2,5 keer zo vaak voor als nu. Dit heeft 
effect op het leefklimaat van onze inwoners. Onder leiding van de waterschappen Dommel en Brabantse 
Delta moet worden gewerkt aan meer ruimte voor water en waterberging om overstromingen te  
voor komen en te zorgen dat we droge voeten houden. Ook de droogte in onze natuurgebieden, in het 
agrarische gebied en binnen de kernen zelf is een punt van aandacht. Daar tegenover staat dat water-
overlast op straat bij de steeds extremere buien voorkomen moet worden door het regenwater langer 
vast te houden, te infiltreren en te bergen. Hiervoor moeten we maatregelen nemen.

Een meer klimaatadaptieve omgeving gaat veelal hand in hand met natuur en landschap. Groene- en  
wateropgaven landen voor een deel namelijk in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en/of hangen samen 
met onze ecologische hoofdstructuur.  De regio Hart van Brabant heeft samen met de waterschappen 
een Natuurbod gedaan aan de provincie om bij te dragen aan de vervolmaking van de NNB, de ecolo-
gische verbindingzones, het beekherstel en faunapassages. Een deel van de opgaven uit het Natuurbod 
ligt binnen onze gemeente. Met name voor wat betreft de ecologische verbindingszones staan wij als 
gemeente samen met de Waterschappen aan de lat. 

Besluitvorming
In 2021 is in het kader van de energietransitie door de gemeenteraad een aantal belangrijke besluiten 
genomen. In juni 2021 is de REKS 1.0 vastgesteld. In december 2021 zijn de Omgevingsvisie en de  
Transitievisie Warmte vastgesteld. Voorafgaand aan de REKS en de Omgevingsvisie heeft de raad in 2019 
de nota “Zonnewijzer en windrichting” en in 2017 het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle vastgesteld. 

Ook op het gebied van klimaatadaptatie zijn in de afgelopen periode een aantal belangrijke besluiten 
genomen. Voor water, riolering en groen zijn in 2020 en 2021 programma’s vastgesteld: het Programma 
Water en Riolering 2021-2025 en het Programma Groen. In deze programma’s staan de ambities op het 
gebied van water, riolering en groen, hoe we dat gaan doen en met wie. In het programma Water en 
riolering is daarvoor al een uitvoeringsplan opgenomen. In de komende periode zullen voor groen en 
klimaat adaptatie ook uitvoeringsplannen moeten worden vastgesteld.



3.   ACTUELE DOSSIERS DIE HOREN BIJ DE OPGAVE

3.1 KLIMAAT IN ALGEMENE ZIN
Milieubeleidsplan/Programma duurzaamheid
In 2017 is het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle vastgesteld. De visie en ambities uit dit beleidskader 
zijn vertaald in de Omgevingsvisie. Tal van zaken zijn uitgevoerd. Het is gewenst om dit plan te evalueren 
om na te gaan wat er is gedaan en of er nog losse eindjes zijn. Daarbij kunnen we ook bezien of een  
algemeen programma Duurzaamheid gewenst is. Die onderzoeksopdracht staat in de Omgevingsvisie. 

REKS 2.0 & 3.0
De beleidscyclus voor de energietransitie is een continu proces. De REKS 1.0 krijgt een vervolg in de REKS 
2.0, die in 2023 weer door de gemeenteraden moet worden vastgesteld. De REKS 3.0 staat in 2025 op 
het programma.

Omgevingsvisie
In de geest van de Omgevingswet moet de omgevingsvisie ‘elke dag vers’ gehouden worden. Daarom 
gaan we een keer per jaar ambtelijk actualiseren en een keer per twee jaar bestuurlijk. Zo houden we de 
Omgevingsvisie voldoende scherp en bij de tijd. De eerste actualisatie komt in 2024 ter besluitvorming in 
de raad.

Monitoring
We moeten zicht  houden op hoe ver we zijn met de uitvoering van plannen en maatregelen. Daarvoor is 
een voortgangsrapportage belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht is voor de effectiviteit 
van maatregelen. Voor onze monitoringsopzet gebruiken we de Global Goals zoals opgenomen is in de 
Omgevingsvisie. Het opzetten van een monitoringssysteem is een van de projecten die voor de komende 
periode in de Omgevingsvisie is opgenomen.



3.2 KLIMAATMITIGATIE/ENERGIETRANSITIE
Regionaal Publiek ontwikkelbedrijf
Uiterlijk in het najaar van 2022 moet de gemeente Goirle een besluit nemen om wel/niet in te stappen in 
het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf. Het college heeft in december 2021 de intentie uitgesproken tot 
deelname. Deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf zal naar verwachting resulteren in opbrengsten, 
die binnen onze begroting welkom zijn.
De meerwaarde van het Publiek Ontwikkelbedrijf zit verder in de directe koppeling tussen de  
opbrengsten van de energietransitie (windmolens en zonnevelden) en de kosten van klimaatopgaven. De 
klimaatopgaven worden namelijk niet door de markt opgepakt. Deelname is echter niet zonder financiële 
risico’s. Het kopen van aandelen kost geld, waarvan de rentelasten drukken op de begroting. Aan elke 
bedrijfsmatige activiteit kleeft het risico dat er iets misgaat of anders loopt dan vooraf ingeschat. 

EnergieHub de Baars
Met de realisatie van energiehub De Baars en wind boven nieuw bos aan de zuidzijde geven wij  
uitvoering aan de REKS 1.0 en de Omgevingsvisie. Zo kunnen we in onze gemeente zelf en op eigen 
grondgebied bijdragen aan de ambitie om in 2050 energie- en CO2-neutraal te zijn. We doen ook recht 
aan de insteek in regionaal en provinciaal verband, dat we gezamenlijk bijdragen aan de energieopgave 
en daarbij als één gemeente opereren. Het bod aan het Rijk was op zich een herenakkoord, maar niet 
vrijblijvend. Om gebruik te kunnen maken van de SDE subsidieregelingen moet energiehub De Baars voor 
2025 zo ver zijn uitgewerkt dat vergunningsaanvragen voor windmolens gedaan zijn. 
Deze tijd is krap en de maatschappelijke weerstand tegen de komst van windmolens en zonneparken is 
zowel in de energiehub als nabij onze bosgebieden fors. 

Zonneparken
In 2019 is een tender uitgeschreven voor de ontwikkeling van zonneparken. Omdat het elektriciteitsnet 
vol raakt is, komt er vooralsnog geen nieuwe tender voor de ontwikkeling van zon op veld. De komende 
periode evalueren we het Afwegingskader zonneparken. De ervaring met de nu lopende vergunningsaan-
vragen nemen we daarin mee. Zo stemmen we de opgedane ervaring af op de nieuwe regionale afspra-
ken in de REKS 2.0. En kan worden bepaald of er nog een tweede tender zal worden uitgeschreven.

Duurzaamheidsfonds
Het Afwegingskader Zonneparken biedt lokale initiatieven voor zonneparken ruimte om participatie 
vorm te geven door bijvoorbeeld een financiële afdracht aan een duurzaamheidsfonds. Dit fonds kan dan 
ingezet worden als (co-)financieringsbron voor andere duurzame initiatieven. Nu de eerste zonneparken 
in ontwikkeling zijn c.q. komen zal dit fonds vorm moeten krijgen. Daar moet de komende periode aan 
worden gewerkt. Samen met de raad zal bepaald moeten worden hoe dit fonds vorm krijgt en waar  
gelden uit dit fonds aan kunnen worden besteed.

Uitvoering Transitie Visie Warmte (TvW)
De TvW wordt elke vijf jaar geüpdatet. Dit is nodig omdat we niet alle gebouwen tegelijk kunnen  
aanpakken en (technische) inzichten en wet- en regelgeving nog continu veranderen.

Om naar de ambitie van 20% aardgasbesparing toe te werken gaan we de komende jaren aan de slag 
met de onderstaande vervolg stappen:

• Opstellen van een communicatie- en participatieplan.
• Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor warmtenetten
• Opstellen van een generieke en collectieve aanpak voor inwoners.
• Samen met inwoners en stakeholders bepalen voor welke wijk we gaan starten met het opstellen van 

wijk uitvoeringsplan.



Energiebesparing
Om inwoners op weg te helpen met energiebesparing wordt veel samengewerkt met de energie  
coöperatie Duurzaam Riel Goirle. Op het door DRG beheerde digitale Energieloket is algemene  
informatie te vinden over energiebesparing. De via DRG opgeleide energiecoaches kunnen specifieke 
informatie verstrekken.

Energiearmoede
In 2022 komen er vanuit het Rijk middelen beschikbaar om Energiearmoede aan te pakken. Deze  
middelen zullen worden gebruikt inwoners die te maken hebben met energiearmoede te compen-
seren. Het plan hiervoor wordt in 2022 uitgewerkt. Naar verwachting wordt ook de uitvoering ervan 
gestart in 2022.

3.3 KLIMAATADAPTATIE/AANPASSEN AAN WEERSVERANDERING
Uitvoeringsplannen klimaatadaptatie en groen
In 2022 werken we de programma’s klimaatadaptatie en groen uit in een uitvoeringsplan klimaatadap-
tatie en een uitvoeringsprogramma groen. In deze uitvoeringsagenda’s brengen we in beeld wat we 
de komende jaren concreet willen gaan doen op het gebied van klimaatadaptatie en groen. De activi-
teit die met water te maken hebben, zijn verwerkt in het Programma Water en Riolering 2021-2025.

Regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
De regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is opgenomen in het REKS-bod. Deze uitvoerings-
agenda wordt de komende jaren nog concreter gemaakt en vertaald in klussen die regionaal worden 
aangepakt. Denk aan het verbeteren van het organisch stof gehalte van de landbouwbodem om  
betere sponswerking van de bodem te krijgen en de biodiversiteit te vergroten. Een ander voorbeeld 
is het bestrijden van wateroverlast en hittestress, door met name vergroening en het beter water 
doorlatend maken van verharde gebieden.

Regionaal Klimaatfonds
Gelijktijdig met de oprichting van het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf wordt een forse inleg  
gedaan in een Regionaal Klimaatfonds. Dit Regionaal Klimaatfonds is de co-financieringstool voor de 
deelnemende gemeenten aan klimaatopgaven. Ook in regionaal verband wordt er daarom een  
uitvoeringsagenda gemaakt en worden projecten die een beroep kunnen doen op het fonds  
geprioriteerd. Een deel van deze klimaatopgaven moet landen in onze gemeente. 



Regionaal Natuurbod
Voor het versterken van het natuurnetwerk zijn lang geleden al nationale en provinciale uitgangs-
punten en doelstellingen geformuleerd. De uitvoering is een taak van provincie, de regio, gemeenten, 
waterschappen en grondeigenaren/terreinbeheerders. De regio Hart van Brabant heeft samen met 
de waterschappen in 2018 het initiatief opgepakt om aan de provincie het bod te doen om mee te 
helpen aan, c.q. een versnelling te brengen in de uitvoering van het natuurnetwerk in de periode tot 
2027. Binnen de gemeente Goirle liggen in het totaal nog de onderstaande opgaven.

De gemeente Goirle staat zelf aan de lat als trekker van droge Ecologische Verbindingszone (EVZ) 
Bels lijntje. Daarvoor is inmiddels subsidie toegekend en de uitvoering wordt verwacht in 2022. Voor 
de natte EVZ’s is het waterschap trekker, maar is de gemeente een partner in inhoud en ook deels in 
financiën. Aan delen van de natte EVZ-opgaven wordt inmiddels gewerkt in het kader van de ontwik-
keling van de projecten zoals de Zuidrand, Leijoever en Leijvennen. Desondanks resteert nog een best 
forse opgave.

RESTOPGAVE NATUURBOD GOIRLE OPPERVLAKTE (HA) PARTNERS
NNB (natuur netwerk brabant)
Poppelse ley 16,5 Particuliere grondeigenaren
Regte heide-Egelsbroecken 47,8 Brabants landschap
Roovertsche ley-Nieuwe Ley 44,2 WS De Dommel
Lage wal 20 Tilburg, Brabants landschap,  

grondeigenaren
Totaal NNB 128,5 ha

EVZ (i.c.m. beekherstel)*
Bels lijntje 8,3 Tilburg
Hultense leij 8,7 WS Brabantse Delta
Nieuwe Ley 4 WS De Dommel
Poppelse leij 2,75 WS De Dommel
Totaal EVZ 23,75 ha

Faunapassages
Turnhoutsebaan 1 st
A58 Oude Leij, Nieuw ley 2 st Tilburg, Gilze en Rijen
Totaal Faunapassages 3 st

* beekherstel is geen opgave voor de gemeente maar kan wel gecombineerd worden met natte EVZ



4.  REALISATIE VAN DE OPGAVE: MENSEN EN MIDDELEN 

Samenwerking en participatie is cruciaal vanwege de brede en complexe opgave die op Goirle afkomt. 
Dit vanuit het besef dat geen enkele partij over voldoende middelen, deskundigheid, kennis en netwerk 
beschikt om de verantwoordelijkheden en de taken die bij deze maatschappelijke opgave behoren  
afzonderlijk op te kunnen pakken. 

De ervaring leert dat steeds meer menskracht nodig is om de toch vaak complexe opgaven op het gebied 
van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie op te pakken en tot uitvoering te brengen. De komende jaren 
wordt steeds meer inzet van de gemeente en haar ambtelijk apparaat verwacht.

4.1  KLIMAATMITIGATIE/ENERGIETRANSITIE
De belangrijke samenwerkingspartners bij de klimaatmitigatievraagstukken van Goirle zijn de Regio Hart 
van Brabant en het GHO-verband. Verder wordt er samengewerkt met andere diverse belanghebbenden 
zoals Provincie Noord-Brabant, de lokale energiecoöperaties (DuurzaamRielGoirle), lokale ZLTO  
(Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), ondernemers, en projectontwikkelaars.

De REKS 2.0 wordt in regionaal verband opgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de middelen die 
de regiogemeenten op basis van inwoneraantal beschikbaar zullen stellen en middelen die daarvoor 
door het Rijk, de Provincie en de Waterschappen aan de regio beschikbaar worden gesteld.

De financiële consequenties van het instappen in het Publiek Ontwikkelbedrijf worden door de Regio 
Hart van Brabant in 2022 per gemeente concreet inzichtelijk worden gemaakt. De voorlopige inschatting 
is dat voor Goirle een investering nodig is van ca. € 730.000. Dit geld zal naar verwachting geleend moe-
ten worden. Bij een rentestand van ca. 1% is dit voor de begroting een bedrag van ca. € 7.300  
structureel per jaar. 

De uitwerking van energiehub De Baars en de verkenning van wind boven nieuw bos worden in beginsel 
in regionaal verband opgepakt en vanuit het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf dan vanaf nu ook verder 
gefinancierd. Door deel te nemen aan het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf kan naar verwachting 
gebruik gemaakt worden van het Regionaal Klimaatfonds als co-financieringsbron voor klimaatopgaven. 
Dit fonds zal naar verwachting een omvang hebben van ca. 10 miljoen voor de gehele regio.

In 2019 zijn Rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de TvW, wijkuitvoeringsplannen en een energie loket. 
Dit budget is gebruikt voor het opstellen van de TvW en het in stand houden van het Energieloket in 
2022 en 2023. Hiervan is nog ca. € 165.000 beschikbaar dat wordt ingezet voor de verdere uitvoering van 
de TvW. Bij de vaststelling van de TvW is vastgesteld dat voorlopig geen extra eigen middelen worden  
ingezet, maar alleen gebruik te maken van de Rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld en in de  
toekomst beschikbaar worden gesteld en door de raad worden geoormerkt. 
In de TvW is aangegeven dat het belangrijk is om de Rijksmiddelen te reserveren in begroting 2022-2025 
voor uitvoering warmtetransitie. Omdat met de warmtetransitie veel geld gemoeid gaat is het daarnaast 
belangrijk te zoeken naar financiering voor Wijkuitvoeringsplannen en concrete maatregelen inclusief 
lobby naar het Rijk, samen met de VNG.

In 2022 komen extra middelen om Energiearmoede aan te pakken. Naar verwachting zal dit ca.  
€ 158.000 zijn. Hierbij is uitgaan van 588 huishoudens die te maken hebben met energiearmoede in 
Goirle. Dit bedrag is een specifieke uitkering. Als we het geld niet besteden aan energiearmoede, moeten 
we het na 2024 terugbetalen.

In de begroting is een jaarlijks terugkerend klein budget van ca. € 84.000 opgenomen voor duurzaam-
heid. Hiermee worden o.a. duurzame initiatieven ondersteund, zowel van onze gemeente zelf als van 
derden. 



4.2 KLIMAATADAPTATIE
Twee belangrijke samenwerkingspartners bij de klimaatadaptatie van Goirle zijn de Waterschappen  
Brabantse Delta en de Dommel. Zij zijn ook trekker van een aantal maatregelen. Verder werken we 
samen met andere diverse belanghebbenden zoals Provincie Noord-Brabant, Regio Hart van Brabant, 
lokale ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), stichting Brabants Landschap, Kernteam  
‘Ondernemend Goirle’, ONS Tijvoort en parkmanagement, productiebedrijven, centrumondernemers en 
projectontwikkelaars. 

In de uitvoeringsplannen is/wordt een inschatting gemaakt van de benodigde middelen en de inzet  
vanuit de organisatie. De gemeente draagt vanuit de rioolheffing bij aan voorzieningen in de buitenruimte 
als deze functioneel bijdragen aan het water robuust maken van het stedelijk watersysteem. Bijvoorbeeld 
verlagingen in het groen waar overtollig water naar kan wegstromen zoals bermen of speelweides,  
groene daken/gevels die water vasthouden, waterpasserende verhardingsmaterialen of waterpartijen 
voor de opvang van regenwater. De hoogte van de financiële bijdrage wordt per project bepaald naar 
rato van het positieve effect.

Voor groenschade zijn aanvullende budgetten gevoteerd. Daarmee kunnen niet alle wensen ingevuld 
worden. Voor nu is er rekening gehouden met de beperkte middelen beschikbaar voor 2022 in de  
bestaande begroting. Voor de periode vanaf 2023 zal voor een deel van de maatregelen extra financie-
ring gevonden moeten worden. Dit zowel op het gebied van hittestress en droogte als voor maatregelen 
op het gebied van groen en biodiversiteit. In de uitvoeringsplannen groen en klimaatadaptatie zal dat in 
beeld worden gebracht. 

Voor de realisatie van het Natuurbod, waar we als gemeente voor de ecologische verbindingszones  
aan de lat staan, zijn op dit moment geen middelen in de begroting. De resterende opgaven kunnen we 
door deelname aan het Natuurbod tot 2027 realiseren met gebruikmaking van een externe  
co-financieringsregeling, waarbij 50 tot 75% van de kosten worden vergoed. Ondanks dat we maximaal 
zoeken naar meekoppelkansen, bijvoorbeeld in het kader van de REKS of de verbreding A58, is het  
gewenst dat we zelf ook middelen vrijmaken.

Mogelijk dat door in de uitwerking van de energiehubs De Baars (en in de toekomst wind boven nieuw 
bos) financiering gevonden kan worden om in deze gebieden maatregelen te treffen op het gebied van 
klimaatadaptatie. Wellicht dat deelname aan het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf en daarmee aan het 
Regionaal Klimaatfonds, co-financieringsmogelijkheden biedt voor klimaatopgaven. Anders staan we daar 
zelf volledig voor aan de lat.




