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Op 11 september 2018 is de visie "Zonnewijzer en windrichting" in een oordeelsvormende 
raadsvergadering besproken. Tijdens deze vergadering is toegezegd dat het college een reactie zou 
geven op de opmerkingen die zijn gemaakt. Onderstaand treft u deze reactie aan. Onderscheid is 
gemaakt tussen hetgeen al in overeenstemming is met de visie en de punten die afwijken van het 
voorstel. 
 
In overeenstemming met de visie 
Belangrijkste voorwaarden 
Door diverse partijen werden drie belangrijkste voorwaarden genoemd. Deze voorwaarden zijn ook 
als zodanig in het voorstel gehanteerd.   
• Draagvlak; dit wordt geborgd door de sociale randvoorwaarden en de voorwaarde om 

maximale inspanning te leveren voor het verkrijgen van draagvlak.   
• Landschappelijke inpasbaarheid; het huidige landschapsbeleidsplan biedt hier kaders voor. 
• Niet in natuurgebieden; zonneweides zijn uitgesloten in natuurgebieden. 
 
Geen verrommeling van buitengebied, mix van grote en kleine zonneweides 
Tijdens de raadsvergadering is aangegeven dat verrommeling van het buitengebied voorkomen moet 
worden en een mix van grote en kleine zonneweides mogelijk moet zijn. Beide punten zijn te sturen 
met de uitgangspunten genoemd in het voorstel. Hierin worden immers zowel grote als kleine 
zonneweides mogelijk gemaakt maar om verrommeling tegen te gaan, zijn grootschalige 
ontwikkelingen alleen nabij stedelijk gebied toegestaan en is het aantal kleinschalige ontwikkelingen 
voorlopig beperkt  tot 5.  
 
Zonneladder opnemen 
Bij de afweging van locaties voor plaatsing van zonnepanelen is uitgegaan van een "zonneladder"; 
een voorkeursvolgorde die geldt voor alle stedelijke ontwikkelingen. Daarbij worden zonnepanelen 
beschouwd als een vorm van bebouwing.   
 
gebouw gebonden zonnepanelen 
 

grondgebonden zonnepanelen binnen stedelijk gebied  
 

grondgebonden zonnepanelen nabij stedelijk gebied  
 

grondgebonden zonnepanelen in buitengebied 
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De aangewezen kanslocaties zijn allen locaties nabij stedelijk gebied . Dit heeft volgens de ladder de 
voorkeur boven locaties in het buitengebied. Het voordeel van deze locaties is dat ze dicht bij de 
gebruiker en energiesystemen zijn gelegen wat bijdraagt aan zorgvuldig ruimtegebruik en effectief is 
vanuit kostenminimalisatie. Het zijn locaties die in het verleden in gemeentelijke en/of provinciale 
visies ook al voor “rode” dus gebouwde  ontwikkelingen in beeld zijn geweest. Gezien de 
beschikbaarheid van deze locaties, wordt voorgesteld niet op voorhand al andere grondgebieden in 
het buitengebied voor grootschalige zonneweides op te offeren. 
 
Samenwerking met regio, buurgemeenten en MOED 
De visie op zon en wind is in nauw overleg met MOED tot stand gekomen. Ook is de visie ter 
inspiratie verspreid onder andere regiogemeenten, die aan de slag gaan met een dergelijke visie. 
 
Gemeenten proberen in eerste instantie te kijken in hoeverre ze hun eigen energie kunnen 
opwekken. In de Regionale Energie Strategie is een van de uitgangspunten "lokaal wat kan, regionaal 
bij meerwaarde".  Daarbij wordt uiteraard wel naar kansen gezocht om elkaar te versterken. Zo is op 
bijgevoegde plaatjes te zien hoe de kansen voor een windpark in Goirle worden onderzocht, waarbij 
over de grens met Hilvarenbeek en Alphen heen is gekeken en al overleg wordt gevoerd met beide 
gemeenten.  
 
Er zijn 3 windturbines ten oosten van Goirle ingetekend, op de grens met Hilvarenbeek. Hiervan staat 
de bovenste windturbine op grondgebied van Hilvarenbeek. Ook aan de westkant van Goirle is 
gekeken naar de mogelijkheden voor 4 windturbines langs de oude Tilburgsebaan op de grens met 
Alphen. Hiervan staat nummer 4 op grondgebied van Alphen. 
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Warmteplan regionaal oppakken 
Iedere gemeente moet verplicht aan de slag met een warmteplan. In de regio is besproken of dit in 
eerste instantie samen kan worden opgepakt. Het warmte vraagstuk kan voor nu los gezien worden 
van de visie op zon en wind, omdat alleen gekeken is naar de minimale elektriciteitsbehoefte. 
 
In afwijking van visie  
Onderstaand de opmerkingen die afwijken van hetgeen is voorgesteld in de visie. Per punt is 
onderbouwd waarom ervoor is gekozen het voorstel niet aan te passen. Het staat de raad uiteraard 
vrij om anders te besluiten.  
 
Minimaal percentage participatie voorschrijven 
De in de visie genoemde sociale randvoorwaarden hebben tot doel om de energietransitie te 
versnellen. De voorwaarden moeten ertoe leiden dat iedereen mee kan doen, de lusten en lasten 
eerlijk verdeeld worden en de opbrengsten van energieopwekking gebruikt worden voor de 
energietransitie. Er is echter geen wettelijke basis om een minimaal percentage van participatie af te 
dwingen. In de praktijk blijkt dit ook niet nodig omdat ondernemers op basis van de globaal gestelde 
voorwaarden zelf al met goede/innovatieve voorstellen voor participatie komen.  
 
In het klimaatakkoord is overigens de ambitie opgenomen dat 50% van de lokale productie uit wind 
of zon in eigendom komt van de lokale omgeving, in onderhandelingen met ondernemers kan deze 
lijn gevolgd worden. 
 
Landbouwontwikkelingsgebied 
In het voormalige LOG-gebied zijn alleen kleinschalige zonneweides (tot 3ha) toegestaan. De reden 
hiervoor is dat grootschalige zonneweides beter passen nabij het stedelijk gebied en dat hiervoor in 
Goirle nog voldoende ruimte beschikbaar is. Het lijkt vooralsnog niet nodig om grootschalige 
oppervlakten in het buitengebied op te offeren voor zonneweides. 
 
Locaties aanwijzen voor grootschalige zonneweides 
Het realiseren van een zonneweide is lucratief. Bedrijven leggen dan ook massaal claims op gronden 
om daar zonneweides te kunnen realiseren. Ook in Goirle zijn al verschillende partijen die aan de slag 
willen. Gezien dit grote aanbod en het feit dat zonneweides op vrijwel alle gronden gerealiseerd 
zouden kunnen worden, is het goed om vooraf grenzen te stellen. Dit biedt duidelijkheid aan 
ondernemers en voorkomt dat zonneweides worden gerealiseerd op de eerste de beste plek, terwijl 
er betere plekken beschikbaar zijn. 
 
Als er vooraf geen locaties worden aangewezen, moeten alle verzoeken worden beoordeeld. Dit zal 
dan gedaan worden aan de hand van het landschapsbeleidsplan en de "zonneladder", wat ertoe leidt 
dat men voor grootschalige ontwikkelingen toch op de aangewezen kans locaties uitkomt. Om vooraf 
duidelijkheid te bieden, is ervoor gekozen de locaties al in de visie op te nemen. 
 
Het maximum van 5 locaties 
Ook voor kleine zonneweides hebben zich al verschillende initiatiefnemers gemeld. Om de 
ontwikkeling hiervan in de hand te kunnen houden is ervoor gekozen voorlopig een maximum van 5 
te hanteren. Dit om verrommeling van het buitengebied te voorkomen en om te kunnen ervaren hoe 
deze kleinschalige zonneweides passen in Goirle. Dit aantal kan worden bijgesteld als dat wenselijk 
en nodig blijkt.  
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Kanslocaties niet meer te gebruiken voor andere ontwikkelingen 
Op dit moment zijn er voor de nabije toekomst geen plannen voor andere ontwikkelingen op de kans 
locaties. Voor stedelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, sport etc is 
binnen het bestaand stedelijk gebied de komende 10 a 15 jaar voldoende ruimte aanwezig om in de 
behoefte te kunnen voorzien. Omdat zonneweides alleen tijdelijk vergund kunnen worden (voor 15 
tot maximaal 25 jaar), komen deze locaties bovendien altijd weer beschikbaar voor andere 
ontwikkelingen.  
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