
Goirle, 16 januari 2022 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

18 januari ligt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de ontwerp vergunning van het 

zonnepark aan de Abcovensedijk aan u voor als gemeenteraad.  

De buurt is op 2 momenten geïnformeerd over de plannen. In 2018 heeft een gesprek plaats 

gevonden waarin door de initiatiefnemer een eerste toelichting is gegeven op het voornemen om 

een zonnepark te ontwikkelen. Daarnaast heeft ook een rondrit plaatsgevonden met leden van de 

gemeenteraad, georganiseerd door ZLTO Hart van Brabant. Tijdens de rondrit hebben wij onze 

gedachten over een mogelijk zonnepark op deze locatie aan u verwoord. In september 2020 jl. 

heeft een omgevingsdialoog plaats gevonden in het Jan van Besouwhuis. Door de omgeving zijn 

een aantal ruilvoorstellen gedaan, om gezamenlijk te komen tot een betere plek voor het initiatief. 

De huidige locatie ligt midden in het uitloopgebied van vele Goirlenaren, die hier dagelijks hun 

rondje maken. Daarnaast is de afstand tot woningen zeer gering (25 meter van het dichtst bij 

zijnde woonhuis) waarbij de woningen uitkijken op het zonnepark. Helaas hebben de ruilvoorstellen 

niet tot een betere locatie geleid. De plannen hebben wij nadien niet meer gezien. Er is niet meer 

gesproken over de landschappelijke inpassing, en eventuele wijzigingen die gedaan zouden zijn in 

het plan. In de ruimtelijke onderbouwing wordt de indruk gewekt dat er intensief contact is 

geweest over de plannen met de buurt, dat is niet zo.  

Het voornemen is om tot een gebiedsvisie te komen voor het gebied de Baars. Nu lijkt het erop dat 

er al 2 zonneparken vergund worden op een afstand van enkele honderden meters van elkaar. Wij 

zijn bevreesd dat al deze ontwikkelingen leiden tot een versnipperd landschap en bovendien een 

splijtzwam gaan vormen in de buurt. Ook deze twee initiatieven zouden onderdeel moeten zijn van 

een gebiedsvisie, waarbij samen met boeren en burgers ook gekeken wordt hoe bepaalde 

ontwikkelingen via een gebiedsproces, bekeken vanuit meerdere perspectieven, op de goede plek 

gerealiseerd kunnen worden.  

De raad heeft praktisch geen kaders gesteld voor initiatieven kleiner dan 1,5 hectare. Wat maakt 

dat er weinig mogelijkheden zijn om op basis van de initiatieven die aangedragen worden, de juiste 

afwegingen te maken. Dit maakt ook dat er voor initiatiefnemers weinig motieven zijn om met de 

omgeving mee te denken over alternatieven. Wij zijn van mening dat de gemeente hierin meer 

verantwoordelijkheid moet nemen. Nu wordt deze verantwoordelijk feitelijk neergelegd bij de 

buurt, zij hebben de (enige) mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. Een onwenselijke 

ontwikkeling! 

Ook willen we de gemeenteraad vragen goed naar de zonneladder te kijken voordat er een besluit 

genomen wordt. In die zonneladder staat dat zonnepanelen op daken de voorkeur hebben. Dit is in 

lijn met het provinciale en landelijke beleid. Het energienet in Goirle zit bijna vol, ondernemers 

kunnen voorlopig geen zonnepanelen op grote daken aansluiten. Onder andere doordat er op het 

net ruimte gereserveerd is voor zonneparken. Dit is volgens ons een onwenselijke ontwikkeling en 

in strijd met de zonneladder. 

 

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen ligt morgen voor. Wij hebben grote bedenkingen bij 

het plan en bij het proces dat is doorlopen. Ontwikkelingen met dergelijke impact, verdienen een 

andere a. Wij hopen dat de raad ons hierin steunt. Wij vragen u dan ook als raad om vanuit het 

oogpunt van goede ruimtelijke ordening, en de ontwikkelingen in het kader van energiehub de 

Baars, de verklaring van geen bedenkingen nu niet af te geven.  

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bewoners van de Abcovensedijk  


