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Kennisnemen van 
De eerste vergunningen voor twee zonneparken in Goirle. 
 
Inleiding 
Begin 2019 heeft u de Visie Zonnewijzer en Windrichting vastgesteld. Op basis hiervan heeft het 
college het Afwegingskader Zonneparken vastgesteld. Hierna is een tender uitgeschreven en zijn de 
ingekomen initiatieven afgewogen. De eerste twee vergunningen zijn nu verleend. In deze 
raadsinformatiebrief informeren wij u over deze vergunningen. 
 
Informatie 
Eerste vergunning voor Vattenfall – Gorps Baantje 
Het eerste zonnepark dat vergund is, is het park van Vattenfall aan het Gorps Baantje. Het gaat om 
een zonnepark van 6 hectare netto, goed voor groene stroom voor zo’n 3.000 huishoudens. Het park 
is gelegen tussen De Braacken en het bos. Hierdoor is het aan twee kanten al goed ingepast. Aan de 
zuidkant wordt extra geïnvesteerd in landschappelijke inpassing.  
Omdat het hele perceel wordt ingezaaid, milieuvriendelijk wordt onderhouden en omheind is met 
een doorgankelijk hekwerk verwachten wij goede kansen voor de biodiversiteit. Wij zijn in overleg 
met het Biodiversiteitsteam om dit monitoren. Tot slot komt er een wandelparkje met informatie 
voor recreanten en bezoekers. Op termijn kunnen scholieren hier terecht voor klimaatonderwijs in 
combinatie met de recreatieve voorzieningen er omheen. 
Vattenfall biedt een aantal mogelijkheden voor inwoners van Goirle om te participeren in het 
zonnepark, met een obligatieregeling en €24.000 afdracht per jaar aan een nog op te richten 
energiefonds. Dit fonds zal aangewend worden voor extra investering op het gebied van energie, 
landschap en biodiversiteit in relatie tot de zonneparken.  
De initiatiefnemer heeft een uitvoerige omgevingsdialoog georganiseerd. In combinatie met de 
unieke locatie heeft dit park geen bezwaren opgeleverd. 
Het park wordt vanaf maart 2021 aangelegd, groene stroom kan vanaf 2022 worden opgewekt. 
Vattenfall heeft een websitepagina gemaakt voor het park waarop meer informatie te vinden is: 
https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-activiteiten/zonprojecten/zonneweide-goirle  
De vergunning is 25 jaar geldig vanaf ingebruikname. Na 25 jaar moet de initiatiefnemer het park 
opruimen en de locatie in originele staat terugbrengen en krijgt het weer de bestemming agrarisch. 
Sinds 2014 is er wetgeving dat voorschrijft dat de panelen na hun levensduur worden ingenomen 
door de leverancier. Deze regels gelden voor iedereen die zonnepanelen op de Nederlandse markt 
brengt. Meer informatie: https://www.stichtingzrn.nl/nl/aeea   
 
Tweede vergunning voor TP Solar - Beeksedijk 
TP Solar heeft een vergunning gekregen voor een zonnepark aan de Beeksedijk. Het hele plangebied 
beslaat 16 hectare ook hier wordt 6 hectare ingericht voor zonnepanelen. De overige ruimte wordt 
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ingericht voor natuur en landschappelijke inpassing. Het park levert genoeg stroom voor c.a. 3.000 
huishoudens. 
De initiatiefnemer heeft een uitgebreide omgevingsdialoog georganiseerd. Naar aanleiding van deze 
dialoog is het oorspronkelijke plan substantieel aangepast. Ten eerste is het aantal hectare 
zonnepanelen teruggebracht van 15 ha. naar 6 ha. netto en ten tweede, is het park niet toegankelijk 
voor recreanten. De omwonenden maakten zich zorgen over eventuele overlast als het park vrij 
toegankelijk zou blijven.  
Ondanks inspanningen van de initiatiefnemer zijn sommige omwonenden het niet eens met de 
locatie voor dit park. Er zijn 13 zienswijzen/bezwaren ingediend. Deze richtten zich met name op 
aantasting van het landschap en mogelijkheden voor de landbouw. Het college heeft hierop besloten 
dat de landschappelijke inpassing zoals is voorgesteld door de initiatiefnemer voldoet aan de 
voorwaarden om het landschap te beschermen. Daarnaast is het biodiversiteitsteam Goirle 
betrokken bij de uitwerking van de landschappelijke inpassing.  
TP Solar biedt verschillende mogelijkheden om te participeren in het park. Ze wil dat 50% in eigendom 
komt van inwoners. Daarnaast is ze akkoord gegaan met €4.000 afdracht aan het nog op te richten 
energiefonds. Dit is lager dan het andere park vanwege het verschil in percentage lokaal 
eigenaarschap. 
Dit park zal ongeveer gelijktijdig met het park aan het Gorps Baantje worden aangelegd. Na 25 jaar 
moet de initiatiefnemer ook dit park opruimen en de locatie terugbrengen in de oorspronkelijke staat 
met de bestemming agrarisch waardoor de grond terug ingezet kan worden voor landbouw. TPS Solar 
is voor de recycling van de zonnepanelen aangesloten bij Stichting Zonne-energie Recycling 
Nederland. 
 
Vervolg 
Mits de initiatiefnemers een subsidie van het Rijk krijgen (SDE) zullen de parken in 2021 worden 
gebouwd. Wij hebben als gemeente geen bemoeienis met de SDE-subsidie. Na 25 jaar worden de 
parken opgeruimd op kosten van de initiatiefnemer volgens geldende wet- en regelgeving. 
Naast deze twee parken verwachten we begin 2021 nog 3 vergunningsaanvragen. Twee parken van 
1,5 hectare netto. en een park van 8 hectare netto.  
Begin 2021 zullen wij u een evaluatie van het proces van deze eerste tender toesturen. Op basis 
hiervan kunnen, mits positief geëvalueerd, een tweede tender uitschrijven voor nogmaals ongeveer 
20 hectare. Hiermee is uitvoering gegeven aan de opdracht van realisatie van 40 hectare zonneweide 
uit de Visie Zonnewijzer en Windrichting.  
De 40 hectare die we totaal willen vergunnen, is goed voor ongeveer 1% van het buitengebied. We 
hebben meerdere functies die een plek moeten krijgen in het buitengebied. De energietransitie is 
daar een van. Naast de zonneparken werken we constant aan het stimuleren van zon op dak. Dit 
doen we in samenwerking met energie coöperatie Duurzaam Riel Goirle en woonstichting 
Leystromen. Na de 40 hectare zon staat dan nog de opdracht voor windenergie open.  
 
Communicatie 
Omwonenden die een zienswijze hebben ingediend, hebben inmiddels antwoord van het college per 
brief gekregen. De vergunningen zijn gepubliceerd in het Gools Belang. Ook het Brabants Dagblad 
heeft er aandacht aan geschonken. We hebben de ontwikkelingen eveneens via onze eigen digitale 
kanalen gecommuniceerd. 
 
Bijlagen 
N.v.t. 


