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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer:  

 
Onderwerp 
Rekenkamerbrief Energietransitie 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
28 april 2020 26 mei 2020   

Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de rekenkamerbrief nr. 2 Energietransitie gemeente Goirle  
2. De aanbevelingen uit de brief over te nemen en het college te vragen hier verder invulling 

aan te geven:  
a.   Monitor en stuur op realisatie van het aandeel hernieuwbare energie in de komende 
jaren. 
b.   Het college van B&W om informatie te vragen over uitvoering van de door de 
gemeenteraad in moties vastgelegde klimaatregelen betreffende het verlagen van leges voor 
duurzame maatregelen.  
c.  Het college de opdracht te geven een visie te geven op overige aanvullende 
klimaatmaatregelen, die staan vermeld in hoofdstuk 3 van de nota van bevindingen 
d. Monitor en stuur op realisatie van de doelen voor energietransitie in 2030 en 2050. 

 
 
 
Inleiding 
De rekenkamerbrief is een onderdeel van een meerjarig programma van het thema energietransitie 
dat door de Rekenkamercommissie is opgepakt. De reden waarom de rekenkamercommissie voor dit 
onderwerp heeft gekozen is dat de energietransitie niet alleen zeer omvangrijk is -volgens kenners 
gaat het om een transitie die ‘groter en complexer is dan het sociaal domein’ – maar het is ook een 
zeer complexe transitie die alle domeinen binnen een gemeente omvat: fysiek, sociaal en 
economisch. De eerste brief is in december 2018 aan de raden voorgelegd. De rekenkamercommissie 
heeft in 2019 een beschrijvend onderzoek uitgevoerd met de volgende doelen: 
Een kort overzicht geven van de ambities van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand 
(beleidsdocumenten) en de stand van zaken tot nu toe. 
Het geven van suggesties voor gemeentelijke maatregelen (aanvullend aan de REKS) die in 
overeenstemming zijn met de (ambitieuze) doelen voor CO2-reductie en het aandeel duurzame 
energie. De rekenkamercommissie beseft dat het beleidsveld (energietransitie) in beweging is en 
voor de gemeenten een complexe taak is. 
In de oordeelsvormende vergadering van 21 april 20 
 
Samenvatting brief 
De rekenkamercommissie constateert dat de gemeente Goirle (net als Dongen en Loon op Zand) 
ambitieuze lange termijn doelstellingen heeft geformuleerd voor het klimaatbeleid. De trends over 
de afgelopen jaren laten zien dat de gemeente nog ver verwijderd is van het bereiken van de 
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doelstellingen. Grootschalige opwekking van hernieuwbare energieprojecten (zonneweiden, 
windturbines, overige hernieuwbare bronnen) kunnen echter bijdragen aan het benaderen van de 
gestelde doelen. Voor zowel hernieuwbare warmte als windprojecten geldt dat de gemeente nog in 
een verkennend stadium verkeert. Op korte termijn is er daarom nog geen grote bijdrage te 
verwachten van deze bronnen aan het doelbereik. 
 
De rekenkamercommissie constateert dat ambitieuze doelen zijn gesteld voor energietransitie; en 
dat het college actief bezig is om invulling te geven aan de gestelde doelen.  De 
rekenkamercommissie constateert dat het beleid ter zake van energietransitie bij Rijk, REKS Hart van 
Brabant en gemeente in ontwikkeling is. De rekenkamercommissie meent dat aanvullende 
maatregelen, zoals die welke staan vermeld in hoofdstuk 3 van de nota van bevindingen, kunnen 
helpen een voortgang op de doelen te realiseren in 2030 en 2050. De implementatie van de door de 
raad van de gemeente Goirle aanvaarde moties geeft een aanzet in die richting.  

 
Aanbevelingen 
De rekenkamercommissie doet vier aanbevelingen aan de gemeenteraad: 
1.   Monitor en stuur op realisatie van het aandeel hernieuwbare energie in de komende jaren. 
2.   Vraag het college van B&W om informatie over uitvoering van de door de gemeenteraad in 
moties vastgelegde klimaatregelen betreffende het verlagen van leges voor duurzame maatregelen 
en het aanscherpen van parkeernormen.  
3.   Geef daarnaast B&W de opdracht een visie te geven op overige aanvullende klimaatmaatregelen, 
die staan vermeld in hoofdstuk 3 van de nota van bevindingen. 
4.   Monitor en stuur op realisatie van de doelen voor energietransitie in 2030 en 2050. 
 

Reactie college 
Het college heeft in een raadsinformatiebrief van 21 april gereageerd op de Wij werken verder aan 
de uitwerking van de aanbevelingen rondom de energietransitie en houden u daarvan op de hoogte. 
 
Opmerking griffie 
De door de gemeenteraad vastgelegde moties gaan niet over het aanscherpen van parkeernormen. 
Daarom wordt geadviseerd de vast te stellen aanbevelingen hierop aan te passen. Eventuele 
parkeermaatregelen worden wel genoemd in hoofdstuk 3 van de rekenkamerbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
De regiegroep, 
 
 
 
 
Mark Verhoeven, voorzitter   
Berry van ’t Westeinde, griffier 
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
Gelezen de rekenkamerbrief nr 2. Energietransitie Gemeente Goirle; 
 
Gelezen de raadsinformatiebrief van het college van 21 april 2020; 
 
Gehoord de beraadslaging in de oordeelsvormende vergadering van 21 april 2020; 
 
Gelezen het voorstel van de regiegroep van 28 april 2020; 
 
Gelet op de Gemeentewet; 
 
 
 
b e s l u i t : 
 

1. Kennis te nemen van de rekenkamerbrief nr. 2 Energietransitie gemeente Goirle  
2. De aanbevelingen uit de brief over te nemen en het college te vragen hier verder invulling 

aan te geven:  
a.   Monitor en stuur op realisatie van het aandeel hernieuwbare energie in de komende 
jaren. 
b.   Het college van B&W om informatie te vragen over uitvoering van de door de 
gemeenteraad in moties vastgelegde klimaatregelen betreffende het verlagen van leges voor 
duurzame maatregelen.  
c.  Het college de opdracht te geven een visie te geven op overige aanvullende 
klimaatmaatregelen, die staan vermeld in hoofdstuk 3 van de nota van bevindingen 
d. Monitor en stuur op realisatie van de doelen voor energietransitie in 2030 en 2050. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 26 mei 2020, 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


