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Uitnodiging  
  

Aan 
Alle leden van de raad, het college, burgerleden, Energiecoöperatie, ZLTO,    
Stichting Biodiversiteit, initiatiefnemer zonneweide Abcovensedijk, 
omwonenden initiatief zonneweide Abcovensedijk 

Onderwerp Beeldvormende avond grootschalige energieopwekking  
Datum & locatie 24 april, aanvang 19:30u, eindtijd 21:00u, raadzaal gemeentehuis Goirle 
  
Graag nodigen wij u uit voor een beeldvormende avond over grootschalige energieopwekking in de 
gemeente Goirle.  
 
Het doel van deze avond is om gemeenteraadsleden en burgerleden breed te informeren over de 
verschillende invalshoeken van Zon- en Windenergie.  Voor deze openbare bijeenkomst zijn de 
Energiecoöperatie, ZLTO, Stichting Biodiversiteit, de heer de Brouwer (initiatiefnemer zonneweide 
Abcovensedijk) en omwonenden van de Abcovensedijk aan tafel uitgenodigd om de raad te 
informeren en om vragen te beantwoorden.    
 
Inwoners en belanghebbenden die de bijeenkomst willen bijwonen krijgen ook de gelegenheid om 
vragen te stellen aan de genodigden. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van het spreekstoel met de 
microfoon. De voorzitter bepaalt wie op welk moment toestemming krijgt om te spreken.  
 
Het programma bij dit onderwerp ziet er als volgt uit: 

• Opening door voorzitter Mark van Oosterwijk en welkomstwoord door  
wethouder Harry van de Ven 

• Presentatie door beleidsmedewerker Madelon van de Ven, met aanvullingen van de 
Energiecoöperatie en de ZLTO  

• 1e vragenronde 
• 2e vragenronde  
• Schets vervolgtraject door wethouder Harry van de Ven  
• Afsluiting onderwerp grootschalige energieopwekking door de voorzitter 

 
Toelichting onderwerp: 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.  
 
Praktische zaken:  
Wij nodigen diverse deskundigen en belanghebbenden uit. Aan tafel is daarom beperkte ruimte 
beschikbaar. Vriendelijk verzoek om met maximaal 2 raads- of burgerleden per fractie plaats te 
nemen aan tafel. Alle overige leden zijn uiteraard van harte welkom op de publieke tribune.  
Als u technische vragen heeft dan kunt u die nu al schriftelijk stellen. Wij proberen u dan nog voor de 
vergadering antwoord te geven.   


