
Aan raadsleden van de gemeente Goirle 

Goirle, 16 december 2021 

Geachte raadsleden, 

Dinsdag 30 november is in de oordeelsvormende raadsvergadering van de gemeente Goirle het 
ontwerp “omgevingsvisie Goirle” besproken. Eén van de onderdelen in de omgevingsvisie is het 
thema “duurzame energie/energie HUB de Baars”. In dit thema geeft de gemeente aan dat de 
gemeente kansen ziet voor een mix van energiebronnen (wind, zon en warmte) in combinatie met 
natuur en waterberging in het Noordoosten van de gemeente Goirle (dit is het gebied ten 
Zuidwesten van de Oostplas nabij de woonwijk Hoge Wal). In de omgevingsvisie is vastgelegd dat er 
verder gekeken zal gaan worden naar de mogelijkheden om o.a. windturbines te plaatsen in het 
zoekgebied de Baars (wat gemeentegrens overschrijdend gebied is) met als doel het verder 
uitwerken van de “energie HUB”. 

Aangezien het hierbij al snel om windturbines gaat met een vermogen van minimaal 4 of 6 MW en 
met de daar bijbehorende ashoogtes van 200 tot 250 meter (wat blijkbaar momenteel de gangbare 
grootte is) om tot een rendabele businesscase te kunnen komen, zal dit tot aanzienlijke overlast 
leiden in de omgeving (geluidsoverlast/slagschaduw en horizonvervuiling). U begrijpt dat dit tot veel 
onrust leidt. Niet alleen voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijk Hoge Wal, maar ook voor 
de andere naburige wijken in Goirle.  

Vanuit onder andere de wijk Hoge Wal hebben een aantal bezorgde bewoners gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de omgevingsvisie. Hiermee willen zij hun zorgen 
uitten over de overlast die de plaatsing van windturbines in de nabijheid van de wijk Hoge Wal kan 
veroorzaken. Ook hebben bewoners van de wijk Hoge Wal gebruik gemaakt van hun spreekrecht 
tijdens de raadsvergadering om dit verder toe te lichten. Verder is ook aangegeven dat de gemeente 
tot nu toe onvoldoende proactief de dialoog met de bewoners van de betreffende wijken heeft 
opgepakt. Dit om de burgers te informeren over de voorgenomen plannen over energie HUB de 
Baars en daarbij de burgers ook de mogelijkheid tot inspraak te geven in het proces om zo meer 
draagvlak te creëren bij de wijkbewoners.  

De aangegeven bezwaren voor de omgevingsvisie zijn verwerkt in de agenda van de komende 
besluitvormende raadsvergadering van 21 december 2021. Helaas zijn de bezwaren als volgt 
genoteerd in de agenda:  

Op een aantal onderwerpen is een relatief groot aantal zienswijzen binnengekomen, die niet hebben 
geleid tot wijziging van de omgevingsvisie.  De belangrijkste zijn: de realisatie van energiehub de 
Baars c.q. de realisatie van windmolens in dit gebied.  

Er is één aanpassing doorgevoerd: 

• Er wordt een buffer van 500 meter ten opzichte van bestaand stedelijk gebied toegevoegd in
kaartmateriaal voor zoekgebieden wind.

Hieruit valt op te maken dat de gemeente Goirle weinig oog heeft voor de zorgen en bezwaren van 
de lokale bewoners als het gaat om windmolens in dit gebied. 500 meter afstand ten opzichte van 
bestaand stedelijk gebied is op basis van de huidige gangbare ashoogtes van 200 meter tot wel 250 
meter ruimschoots ontoereikend om zware overlast te voorkomen. 500 meter afstand is ook totaal 



niet in lijn met de norm die in andere Europese landen wordt gehanteerd. Deze norm is namelijk 10x 
de tiphoogte. 

Er is blijkbaar al een weg is ingeslagen waar men niet van af wil/kan wijken.  Het zal alleen maar 
lastiger worden de plannen voor het plaatsen van windmolens in dit gebied te veranderen, zeker 
zodra de gemeente de intentie om verder naar de mogelijkheid tot plaatsing en realisatie van 
windmolens te kijken eenmaal heeft uitgesproken en vastgelegd heeft in de omgevingsvisie.  

Daarom vonden wij het dan ook noodzakelijk om met een aantal bezorgde wijkbewoners een petitie 
te starten om zo bij buurtbewoners meer bewustzijn te creëren. Ook vonden wij het noodzakelijk om 
het bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen en onze zorgen te uiten.  

Met de petitie geven we als wijk wel een sterk signaal af. Voordat de gemeente Goirle de intentie 
bekrachtigt, moeten we alle raadsleden op de hoogte brengen van het feit dat er geen draagvlak is 
onder de wijkbewoners om windmolens op zo'n korte afstand te plaatsen en überhaupt te 
onderzoeken. 

Wij verzoeken de raadsleden daarom niet akkoord te gaan met de omgevingsvisie, zoals deze nu is 
omschreven.  Na bekendmaking van onze petitie is er al wel een reactie gekomen van de 
verantwoordelijke ambtenaren.  

Ze stellen dat er momenteel alleen maar gestemd wordt over het 'voornemen om de plaatsing van 
windmolens naast de Hoge Wal verder te onderzoeken en vandaar uit te realiseren'. Er is alleen een 
belofte gedaan dat áls de windturbines komen, ze op minimaal 500 meter afstand van de woonwijk 
komen te staan (zoals de hierboven beschreven aanpassing). Met de huidige gangbare ashoogtes is 
dat nog steeds veel te dichtbij en niet in lijn met wat als richtlijn wordt gehanteerd in omringende 
Europese landen. Ook is dit door de buurgemeente Hilvarenbeek besloten. Dichter naar de Beekse 
Bergen toe gaan ze in ieder geval niet komen, want daar heeft de gemeenteraad van Hilvarenbeek al 
in een veel eerder stadium uitspraak over gedaan. 

Het lijkt alsof we nu nog in een verkennend stadium zitten voor wat betreft realisatie van de 
windturbines, maar we vernemen steeds meer signalen dat er al meerdere stappen gezet zijn in de 
besluitvorming. In verschillende openbare ambtelijke stukken zijn al kaarten te zien waar concreet de 
locatie van de windturbines is ingetekend. Tevens wordt in één van de stukken ook benoemd dat een 
adviesbureau voor windenergie (Bosch& Van Rijn) is ingeschakeld om een haalbaarheidsonderzoek 
uit te voeren naar de grootschalige opwek van windenergie. 

Ook wordt er achter de schermen al een regionaal publiek ontwikkelbedrijf opgericht, waarin ook de 
gemeente Goirle participeert om de windmolens daadwerkelijk in het gebied te kunnen plaatsen. 
Ook zijn betrokken landeigenaren in het gebied al benaderd.   

Niemand binnen de gemeente kan ons momenteel geruststellen met heldere voorwaarden voor het 
plaatsen van de windturbines en onze zorgen worden niet erkend. De huidige intentie is te vaag 
omschreven en geeft een onzekere toekomst voor de inwoners van de wijk Hoge Wal. Er is geen weg 
terug na de goedkeuring van de omgevingsvisie. 

Daarom vragen wij als initiatiefnemers van deze petitie om: 

1. Op een transparante manier geïnformeerd te worden over wat de huidige situatie is wat 
betreft het verkennen van de mogelijkheden om o.a. windturbines te plaatsen in het 
zoekgebied de Baars nabij de wijk de Hoge Wal en ook openheid te geven welke 
vervolgstappen er genomen gaan worden in het proces; 

2. Af te zien van de bouw van de windturbines, of; 



3. Het uitvoeren van een duidelijk onderzoek naar de impact van plaatsing van de
windturbines op de leefomgeving en te wachten met verdere procedure tot er nieuwe
landelijke regelgeving is vast gesteld (wat momenteel nog ontbreekt) in relatie tot
plaatsing van windturbines en de toelaatbare impact op de omgeving;

4. Een minimale afstand tot de stedelijke grens aan te houden van 10x de tiphoogte (wat
ook de gangbare norm is in andere Europese landen).

Op basis van het bovenstaande blijkt wel dat er totaal geen draagvlak is vanuit de bewoners voor het 
plaatsen van windturbines in de nabijheid (op basis van de nu gehanteerde minimale afstand van 500 
meter) van de woonwijk. Vanuit de gemeente Hilvarenbeek is in een eerder stadium al bepaald dat 
er geen windturbines geplaatst mogen worden rondom de Beekse Bergen en ook dat er een grotere 
afstand dan 500 meter tot bestaand stedelijk gebied gehanteerd moeten worden. En ook dat er grote 
zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht moet worden met betrekking tot locaties voor 
windturbines in de nabijheid van woongebieden.  

Wij achten het gezien de beperkingen die liggen in het gebied, zoals de straal rondom de Beekse 
Bergen, de aanvliegroutes van het ETZ en de impact die de plaatsing van de windturbines in het 
resterende gebied dan zou hebben op de aangrenzende woonwijk de Hoge Wal (rekening houdend 
met de belangen en impact op de bewoners wordt het gebied namelijk verder verkleind) dan ook 
niet zinvol om überhaupt verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de windmolens in dit 
gebied. 

We vragen de raadsleden daarom dit met een amendement op de omgevingsvisie ook te 
bekrachtigen, zodat er geen verder onderzoek naar plaatsing van windturbines in dit gebied gedaan 
zal worden.  

Met vriendelijke groet, 

glebwe01
Doorhalen


