
Checklist bij agendapunt Grootschalige energieopwekking in Goirle  
 
1.   Onderwerp met toelichting: In het milieubeleidsplan "Duurzaam Goirle" is opgenomen dat 

Goirle de duurzame opwekking van elektriciteit door middel van windturbines en 
zonnepanelen op Goirles grondgebied wil stimuleren. Inmiddels hebben zich verschillende 
initiatiefnemers gemeld, die in Goirle aan de slag zouden willen gaan met windturbines en 
zonneweides. Om daadwerkelijk verder te kunnen met deze initiatieven, zijn aanvullende 
kaders nodig. Deze kaders moeten aangeven op welke  locaties, in welke aantallen en van 
welke formaten windturbines en zonneweides passend zijn in Goirle.  

 
2. Indiener: College 
 
3. Verantwoordelijke wethouder: Harry van de Ven 
 Behandelend ambtenaar: Madelon van de Ven 
 
4. Status:   

X openbaar    
o besloten 

 
5. Doel:  

X beeldvorming  
o oordeelsvorming 
o besluitvorming  

 
6.   Rol college:  

o verdedigen van voorstel  
X informeren van de raad  
o geen rol 

 
7. Aanpak van de bespreking:  

X stermodel  
o webmodel  
o stemverklaringen 

 
8.  Overzicht diverse belanghebbenden en deskundigen:  
 Energiecoöperatie, ZLTO, voor- en tegenstanders zonneweitje Abcovensedijk,  
 grondeigenaren, omliggende gemeenten, Provincie Noord-Brabant, inwoners, Enexis,  
 energiebedrijven. 
 
9.  Uit te nodigen belanghebbenden: 
 Energiecoöperatie, ZLTO, voor- en tegenstanders zonneweitje Abcovensedijk, Stichting 

 Biodiversiteit. 
 
10.  wijze van uitnodigen door de griffie: 

X brief naar ZLTO, Energiecoöperatie bellen of mailen  
X algemeen in Goirles Belang (tekstvoorzet Madelon) 
o anders:….. 

 
11. Rol belanghebbenden: 

o luisteren 
o spreekrecht 
X meepraten vanaf spreekstoel voor publieke tribune 



X meepraten aan tafel (5 genodigde partijen) 
 

12.  Tijdsplanning:  
X Tijd per vergadering 1:30u  
X Tijdsindicatie gezamenlijke presentatie Madelon, ZLTO en energiecoop: 15 a 20 

minuten 
o geen tijdsindicatie 

 
13.   Bijbehorende stukken, wijze van verspreiding en deadline voor aanlevering stukken:  

X  Zonnewijzer en Windrichting gemeente Goirle 
X kaarten 
o Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle, inclusief raadsvoorstel 

Presentaties die aan de raad worden getoond worden 2 dagen voor de vergadering   
verstuurd naar de voorzitter en de (plv) griffier, en worden daarna niet meer aangepast. 

 
 
14. Vervolgtraject: 

De vastgestelde nota Zonnewijzer en Windrichting wordt gebruikt als richtinggevend 
document om het gesprek met initiatiefnemers die zich al hebben gemeld voort te zetten. Bij 
de start van concrete initiatieven wordt de omgeving betrokken. Uiteindelijk wordt de 
definitieve besluitvorming gedaan door de gemeenteraad bij het vastleggen van de locatie 
van een windturbine in een bestemmingsplan of van een zonneweide door middel van een 
project-afwijkingsbesluit. 

 
15. Soort verslag:   

o actie- en besluitenlijst  
X beknopt verslag  
X audio/videoverslag 

 
16.  Voorzitter: 
 Griffier / (plv) griffier: Ingrid van Breda 

 
17. Evaluatie: 
 

  


