
 
Van: Ad van Beurden <ad.vanbeurden@tlogistics.eu>  
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 11:48 
Aan: Liselotte Franssen <Liselotte.Franssen@Goirle.nl> 
Onderwerp: Vragen aan het college 
 
 
Geacht college, 
 
Er is veel onrust in de Hoge Wal die veroorzaakt wordt door een petitie die suggereert dat er 3 of 5 
windmolens geplaatst gaan worden in de nabije omgeving van de Hoge Wal. 
 
Volgens informatie die overigens naar onze mening erg laat verstrekt is door het college, komt dit 
door het feit dat De Baars is aangewezen als mogelijke locatie voor een energiehub. 
 
Ik wil dus as dinsdag in de raadsvergadering vragen om verduidelijking hierover maar wellicht is het 
verstandig dat de u dit doet vóór behandeling van de omgevingsvisie gezien de directe relatie met dit 
onderwerp. 
 
 
Aanleiding:  
Er is veel onrust in de Hoge Wal die veroorzaakt wordt door een petitie die suggereert dat er 3 of 5 
windmolens geplaatst gaan worden in de nabije omgeving van de Hoge Wal. 
De wethouder zegt in een RIB van 15 december jl hierover: 
 
“…Op 21 december staat de Omgevingsvisie gepland om vastgesteld te worden door de 
gemeenteraad. Hierin staat een zoekgebied beschreven voor grootschalige opwerklocatie  
voor energie (HUB de Baars). Dit zoekgebied tikt de Hoge Wal aan, maar is veel groter dan alleen 
Goirle. De Omgevingsvisie gaat over Goirle, De Baars gaat over grondgebied van  
Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Een zoekgebied houdt in dat we hier gaan onderzoeken 
of er één of meer windmolens geplaatst kunnen worden bij HUB De Baars. Naar  
aanleiding van de ingediende zienswijzen op de Omgevingsvisie wordt voor het zoekgebied ten 
minste een afstand van 500 meter ten opzichte van het bestaand stedelijk gebied van  
Goirle in acht genomen”.  
 
Ik zie echter op pagina 43 van de omgevingsvisie dat die energie hub inderdaad erg dicht bij de 
bestaande bebouwing is ingetekend en dan begrijp ik dat daar onrust over ontstaat. 
 
Vragen: 

- kunt u duidelijkheid geven over de omgevingsvisie en met name het antwoord op de vraag of 
deze visie een levend document is of dat wat hierin beschreven staat is ook vast staat  
voor de toekomst? 

 
- met betrekking tot de energie hub in De Baars, het feit dat die op pagina 43 van de 

omgevingsvisie is ingetekend op vrij korte afstand van de Hoge Wal is in tegenspraak tot de 
uitleg in uw raadsinformatiebrief mbt het “ruime zoekgebied”. Kunt u dit uitleggen? 

 
U begrijp dat dit leidende vragen zijn bedoeld om helderheid te verschaffen naar zowel de raad als 
de inwoners van de Hoge Wal, 
 
Groet en alvast een fijn weekend, Ad 


