
College 

 

 
 

 
 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder Liselotte Franssen 

Onderwerp Petitie windmolens bij De Hoge Wal 

Datum 15-12-2021 
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Kennisnemen van 
De reactie van het college op de petitie over de komst van windmolens in het gebied bij De Hoge 
Wal. 
 
Inleiding 
Onlangs is een petitie gestart door inwoners van de wijk De Hoge Wal in Goirle. Zij maken zich zorgen 
over de komst van windturbines bij de woonwijk en dat de gemeente hierbij een afstand tot huizen 
aanhoudt van 500 meter. De petitie is het vervolg op de zienswijzen, die door een aantal inwoners 
van de wijk zijn ingediend naar aanleiding van de Omgevingsvisie Goirle en waarover besluitvorming 
volgende week dinsdag door uw raad plaatsvindt. 
 
Informatie 
Bewoners van de wijk De Hoge Wal zijn bezorgd over de komst van windmolens. De minimale 
afstand tot woningen die in de Omgevingsvisie Goirle nu wordt voorgesteld is volgens inwoners 
gebaseerd op regels die door de rechter inmiddels ongeldig zijn verklaard. Daarbij verwijzen zij naar 
de uitspraak van de Raad van State.  
 
We hebben de petitie gezien. Dit soort trajecten zijn lastig en ingewikkeld. Zeker als je er niet 
dagelijks mee te maken hebt. Dus we begrijpen de onrust. De petitie is gebaseerd op onjuiste 
informatie. We hebben de afgelopen dagen dan ook actief ingezet op communicatie.  
 
Communicatie naar aanleiding van de petitie 
Zo is er contact gezocht met de indieners van de petitie, zijn wij zelf ook actief benaderd door een 
aantal inwoners en riepen we inwoners op hun vragen vooral te stellen. In de gesprekken met de 
inwoners hebben wij uitleg gegeven over de verschillende trajecten en de processen (REKS, De Baars 
en de Omgevingsvisie. Zie procesinformatie hieronder). Ook raadsleden benaderden ons via de griffie 
actief met vragen. Deze vragen hebben we beantwoord. Op de petitie reageerden we via onze social 
mediakanalen en in het Goirles Belang is er aandacht aan besteed. We hebben ambtelijk en 
bestuurlijk contact gezocht met onze buurgemeenten, die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling 
in energiehub De Baars en hebben onze regionale partners in de REKS geïnformeerd.  
 
Procesinformatie 
REKS en Omgevingsvisie 
Om onze klimaatdoelstellingen te kunnen behalen zijn we in de regio gestart met de REKS. We 
hebben de afgelopen jaren een heel proces doorlopen om te komen tot de REKS. Hierbij is door alle 
raden in de regio, de provincie en de waterschappen besloten dat we door middel van HUB’s gaan 
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proberen om grootschalige opwek voor duurzame energie in de regio te realiseren. De Baars is 
aangewezen als één van de zoekgebieden. Uw raad heeft de REKS op 20 april 2021 vastgesteld.  
 
In de Omgevingsvisie voor Goirle wordt de REKS verankerd. 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. 
 
Gebiedsproces energiehub De Baars 
Inmiddels zijn we samen met de buurgemeenten, het waterschap en de provincie gestart met het 
gebiedsproces in het gebied De Baars. Er is een verkenning uitgevoerd en er zijn uitgangspunten 
opgesteld. Hierover is uw raad recent geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief. We staan nog aan 
het begin van het proces. De omgevingsdialoog moet worden opgepakt en het 
haalbaarheidsonderzoek grootschalige opwek is een eerste stap. Er is op dit moment dus nog niks 
bekend over, óf het überhaupt wel kan daar, laat staan om hoeveel windmolens het zou gaan en hoe 
hoog deze dan zouden zijn. Dat moet allemaal nog onderzocht worden. Naast een gebiedsvisie moet 
een milieueffectrapportage m.e.r.-procedure worden doorlopen waarbij de milieueffecten van 
windmolens en zonneparken onderzocht worden.  
 
Uitspraak van de Raad van State 
Het uitvoeren van een m.e.r.-procedure is mede gelet op de recente uitspraak van de Raad van State 
nodig. De Raad van State heeft geoordeeld dat de algemene regels voor windturbines in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (Arm) 
voor windturbineparken (windturbinebepalingen) buiten beschouwing moeten worden gelaten. Het 
ministerie werkt momenteel aan een plan-m.e.r. voor algemene regels, maar het kan nog geruime 
tijd, een aantal jaren, duren tot die er zijn. Dit betekent niet dat er geen windmolens meer 
gerealiseerd kunnen worden tot deze algemene regels er zijn. Bestemmingsplannen c.q. 
vergunningsprocedures voor windturbineparken zijn altijd m.e.r.-plichtig. De uitkomst van de m.e.r.-
procedure bepaalt mede de afstand van de windmolens ten opzichte van de bebouwing, 
natuurgebieden en andere belangrijke elementen in het gebied. Deze vervangt dan (tijdelijk) de 
regels voor windturbines in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. 
 
Vervolg 
De petitie wordt door onze burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad direct voorafgaand 
aan de raadsvergadering op 21 december 2021 in ontvangst genomen. Zoals aangegeven in de 
eerdergenoemde RIB aan uw raad over De Baars gaan wij in het kader van dit gebiedsproces actief in 
overleg met de omgeving. Wij verwachten deze stap in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen 
zetten.  
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https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-7-12-2021-Gebiedsvisie-De-Baars.pdf

