
 

 T.a.v. : College B&W , Leden van de Gemeente raad Goirle en betrokken ambtenaren 

 

Betreft : Transitie visie warmte uw brief d.d.16 november  no 2021-021698 

Geachte dames en heren, 

 

Hartelijk dank voor uw bovengenoemde brief van 16 november n.a.v. onze FNV brief van 7 oktober 

2021. Wij begrijpen uw worsteling om al onze vragen te beantwoorden. 

Mevrouw [NAAM AMBTENAAR] heeft ons keurig een ambtelijke brief gestuurd. Echter is het geen 

compleet antwoord op onze vragen van 7 oktober over de toekomstige Energietransitie.  En onze 

vragen zijn mede omdat u binnenkort vergadert over de warmte transitie van de Gemeente Goirle.  

Zie het voorstel van 19 oktober 2021 aan de raad met zaaknummer 2020-011587. En in uw reactie 

aan ons geeft u punt voor punt aan wat uw standpunt is. Graag willen wij daar bij deze op reageren.  

Werkgelegenheid: U geeft aan dat u geen specifiek inzicht heeft in de werkgelegenheidsvraag in het 

kader van de energietransitie. U geeft echter niet aan hoe u het onderwijs is/wordt toegerust op de 

energietransitie. Wij zijn allen daarvan afhankelijk. 

Betaalbaarheid: U streeft naar 50%. Dit is een nobel streven, maar wij denken dat dit een “opdracht” 

is in de energietransitie. Hoe gaat u de revenuen via het duurzaamheids- of omgevingsfonds inzetten 

voor de inwoners van de Gemeente Goirle. Hoe denkt u dat de inwoners met de smalle beurs 

aandelen kunnen nemen in het zonnepark. Gaat u dat via een renteloos voorschot met de inwoners 

regelen? Graag uw visie tot een beleidsplan. 

Warmtevisie: in de conceptwarmtevisie van 19 oktober 2021[ TvW ] is via een plan voorgesteld om 

de smalle beurs mee te laten doen. Hoe ? In het voorstel van TvW bij punt 6 meldt u : voorlopig geen 

eigen middelen in te zetten voor de warmte transitie, maar alleen gebruik te maken van de 

Rijksbijdrage / middelen. Hoe moeten wij dit vertalen aan onze leden en burgers. Graag meer 

duidelijkheid hierover. 

Samenwerking Leijstromen en DRG: U meldt deze samenwerking over de verduurzaming en met het 

resultaat energielabel B. Hoe ver is de pilot voor de Rivierenbuurt, waar we bijna 2 jaar geleden over 

gesproken hebben. Hierbij hebben in het verleden onderzoeken en metingen plaats gevonden. 

Wanneer krijgt dit een totaal vervolg? En waarom vraagt DRG nu een financiële ondersteuning voor 

adviezen. Zou het niet beter zijn dat dit via de Gemeente Goirle financieel wordt geregeld en 

gesteund i.p.v. zoals nu laten betalen door de burgers. Denkt u a.u.b. vooral aan toekomstig 

vertrouwen en medewerking van deze burgers. Zie punt 2.1 van de TvW. 

Extra financiën zijn nodig: wij begrijpen als FNV, dat structurele Rijksbijdragen nodig zijn en dat u 

mede afhankelijk bent van het Rijk. Maar verenigt u als VNG en trek daarbij samen op met de vele 

spelers in het veld van de energietransitie. Blijf niet afwachten. Dit doen jaartallen ook niet  Het is zo 

2022 en dit geeft extra nieuwe kansen aan u als gemeente. En ga vooral niet potten, maar ga nu aan 

de slag voor uw burgers. 

Graag uw reactie, schrijver van bovengenoemde brief en wij zijn tevens zeer benieuwd naar de 

reacties van het college en de raad van Goirle van onze 2 brieven en het voorstel Transitie visie 

Warmte [TvW] en de behandeling op 21 december van dit voorstel[ zaaknummer no 2020-011587] 



 

Wij kijken uit naar uw aller reacties en wensen u veel wijsheid toe in de te nemen van zeer 

belangrijke besluiten voor de energietransitie warmte voor onze burgers 

Met vriendelijke groeten, mede namens de leden van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid en Energie 

transitie. 

Piet Colpaart 

Coördinator werkgroep Lokaal FNV Lokaal Sociaal Beleid en Energie transitie Goirle -Riel 
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Op 7 oktober 2021 stuurde u ons een brief waarin u enkele vragen stelt over werkgelegenheid en 
betaalbaarheid in relatie tot de Energietransitie. Onderstaand treft u onze reactie hierop aan. 
 
Werkgelegenheid 
Uw vraag is in hoeverre de gemeente Goirle inzicht heeft in de werkgelegenheidsvraag in het kader 
van de energietransitie.  
 
In Nederland staat de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid onder druk, dus ook de vacatures die zijn 
gerelateerd aan de energietransitie. Maar om hier een specifiek beroep uit te lichten is lastig. Een 
ingenieur of een elektromonteur kan zowel in de bouw als in de energietransitie een functie 
uitoefenen. Daarnaast is de instroom op scholen niet voldoende om de tekorten nu op te lossen 
(zoals bijvoorbeeld in de zorgsector, maar dit geldt ook voor de technische opleidingen). Specifiek 
inzicht in de werkgelegenheidsvraag in het kader van de energietransitie hebben we daarom niet. 
 
Betaalbaarheid 
U geeft aan dat er volgens de landelijke overheid sprake dient te zijn van 50% lokaal eigendom. U 
vraagt daarbij op welke wijze inwoners de revenuen terug zien in hun portemonnee en op welke 
manier we ervoor gaan zorgen dat de mensen met een smalle beurs niet aan het kortste eind 
trekken. Wij zijn op verschillende vlakken aan de slag om de energietransitie voor iedereen 
toegankelijk te maken. Onderstaand volgt per onderwerp een uitleg van de manier waarop we dat 
doen.  
 
Zonneparken 
Ons streven is inderdaad ook 50% lokaal eigendom bij bijvoorbeeld de realisatie van zonneparken. 
Daarbij zijn verschillende mogelijkheden. De revenuen worden samengevoegd in een 
duurzaamheids- of omgevingsfonds dat weer kan worden ingezet voor de inwoners. Een andere 
mogelijkheid is om aandelen in een zonnepark te nemen (ook voor mensen met een smalle beurs) 
omdat men op eigen dak bijvoorbeeld geen zonnepanelen kan plaatsen en op die manier toch te 
kunnen profiteren van de revenuen.  
 
Warmtevisie 
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In de conceptwarmtevisie, die besproken gaat worden in de gemeenteraad van 23 november 2021, is 
voorgesteld een apart plan te maken om inwoners met een smalle beurs mee te kunnen laten doen 
in de energietransitie. 
 
Samenwerking met Leystromen en DRG 
Voor de energietransitie werken we samen met woningcorporatie Leystromen, die hard werkt aan de 
verduurzaming van de sociale huurwoningen, wat geresulteerd heeft in een gemiddeld energielabel 
B voor alle sociale huurwoningen.  
Daarnaast werken we nauw samen met Energiecoöperatie Duurzaam Riel Goirle (DRG), die met het 
digitale Energieloket (www.energieloketgoirle.nl) en met energiecoaches inwoners kan adviseren 
over energiebesparing in hun eigen huis. 
 
Extra financiën zijn nodig 
Belangrijk is dat ook het Rijk de komende jaren structureel financiële ondersteuning biedt aan 
gemeenten om een slag te kunnen maken in de energietransitie voor alle inwoners. Helaas is daar tot 
op heden nog geen duidelijkheid over. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Maud  de Rooij 
domeinmanager Fysiek 



 

 

 
 
 
Datum: 07 oktober 2021  
T.a.v.:  College B&W  en leden van de Gemeente Raad Goirle 
 
 
Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden, 
 
Over ongeveer 5 maanden vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Alle politieke partijen zijn druk doende met het schrijven en/of vaststellen van hun verkiezingsprogramma. 
Met een zestal van de politieke partijen hebben we de afgelopen weken gesprekken gevoerd. Alle 
gesprekken zijn bijzonder constructief verlopen. Hiervoor nogmaals onze dank. 
 
Zoals u weet houdt de FNV zich ook met de Energietransitie bezig, omdat de Energietransitie  
consequenties heeft voor de werkgelegenheid (er liggen vele kansen) en voor de betaalbaarheid (de 
lasten eerlijk verdelen). Het raakt dus Werk & Inkomen, daar waar de FNV altijd voor staat. 
 
In het kader van de Energietransitie en in relatie met de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een 
aantal vragen aan u: 

- In hoeverre heeft de gemeente Goirle inzicht in de werkgelegenheidsvraag in het kader van de 
energietransitie? 

o Heeft u een analyse over onze regio / gemeente gemaakt? 
o Zo ja, welke omvang heeft het? 
o Welke sectoren groeien, welke krimpen in onze regio / gemeente? 
o Naar welke beroepen is met name vraag? 
o In hoeverre is het onderwijs daar reeds op toegerust? 
o Zo nee, heeft u een planning wanneer deze analyses, etc. gemaakt gaan worden? 
o Zo , ja , wilt u dat met ons delen? 

 
- Betaalbaarheid 

Er dient volgens de Landelijke overheid sprake te zijn van 50% Lokaal Eigendom. 
o Op welke wijze zien de inwoners de revenuen terug in hun portemonnee? 
o Op welke manier wilt u ervoor zorgen dat de mensen met de smalle beurs niet aan het 

kortste eind trekken? 
 
Wij vinden het van belang dat hier zoveel mogelijk duidelijkheid over is en ook dat dit zo goed mogelijk 
wordt gecommuniceerd naar onze burgers. 
Hoe beter de mensen zijn geïnformeerd, hoe meer vertrouwen men (terug?) krijgt in de politiek, hoe meer 
kiezers naar de stembus zullen gaan, iets wat in ieders belang is. 
 
We stellen het zeer op prijs als u ons hierover uiterlijk 1 december 2021 aanstaande over wilt berichten, 
zodat wij dit zo goed mogelijk naar onze leden kunnen communiceren. 
En natuurlijk zien we van al onze  politieke partijen en graag ook de huidige zienswijze van het college, 
graag uw (concept) verkiezingsprogramma tegemoet. 
 
 
We kijken uit naar uw aller reacties. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de leden van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid en 
Energietransitie 
 
Piet Colpaart,  
coördinator Lokaal FNV werkgroep Lokaal Sociaal Beleid en Energietransitie Goirle Riel 
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