
Informatieve/technische vragen D66 Goirle naar aanleiding van de Notitie Zonnewijzer en 
windrichting gemeente Goirle 
 

1. Gaat het college ook andere technieken voor grootschalige opwekking van elektriciteit 
onderzoeken? Zo ja, welke en wanneer (is daar al een planning op af te geven?)? En zo nee, wat 
is daar dan de reden van? 
Want we zien als we de sommetjes maken dat het niet mogelijk is om de totale energiebehoefte 
met zon en wind binnen de randvoorwaarden in te vullen. 

2. Is er ten aanzien van de energiebehoefte rekening gehouden met een mogelijk sterke toename 
van het aantal warmtepompen binnen Goirle? 

3. Voor de berekening op pagina 6 is rekening gehouden met een gelijkblijvend verbruik van 
elektriciteit. Dat lijkt ons niet reëel. Is het mogelijk om rekening te houden met een bepaald 
percentage stijging in plaats van een gelijkblijvend verbruik? 

4. Bij het bepalen hoeveel windenergie er in Goirle opgewekt kan worden is een inschatting 
gemaakt van het aantal te plaatsen turbines. Zie kansenkaart. Is het mogelijk van een hoger 
aantal uit te gaan en er daarbij voor te zorgen dat we aan de voorkant hiervoor het draagvlak 
organiseren? 

5. Is het mogelijk om de ambities van het aantal daken met zonnepanelen te verhogen? 
6. Wanneer wil gemeente Goirle een start maken met het ontwikkelen van grondgebonden 

zonnepanelen? Of laat ze dit nu juist aan anderen? Wat is dan de rol van de gemeente; hoe zien 
we dat? 

7. Wanneer (is daar al een planning op af te geven?) zal het complete beeld over warmte gegeven 
kunnen worden? 

8. Kijkend naar de sociale randvoorwaarden: kunnen we die nog meer SMART formuleren? 
9. Wat wordt precies bedoeld met de sociale randvoorwaarde: ‘Projecten moeten inzichtelijk 

maken dat het bieden van beleidsmatige ruimte aan lokale initiatieven kan leiden tot 
meerwaarde’? 

10. Er wordt veel gesproken over ‘maximale inspanning om draagvlak te krijgen vanuit de omgeving’. 
Hoe stellen we ons dat voor? Wat vinden we daarbij belangrijk? 

11. Er wordt gerapporteerd over de acties die zijn uitgevoerd, het aantal initiatieven dat ontwikkeld 
is en over de hoeveelheid duurzame energie die wordt opgewekt. In een milieujaarverslag. Is al 
nagedacht over de vorm daarvan? Bijv. Infographic? En dat die eventueel ‘realtime’informatie 
geeft, bijv. zichtbaar op de website? 

12. ‘Als bijsturing nodig is zal dat blijken uit de verslagen’. Dat klinkt reactief. Kunnen we een meer 
pro-actieve variant hierop inzetten? 
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