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Geachte mevrouw Franssen,  
 
Helaas hebben we via de krant vernomen dat u niet met de omgeving in dialoog wilt aangaande het 
beoogde zonnepark Zandeind/waterzuivering. Een van de redenen die u aangeeft is dat u geen partij 
bent voor dit initiatief. Uit onze stukken blijkt dat u dit wel bent. Tegelijkertijd heeft u al eerder van de 
gemeenteraad het verzoek gekregen om beter met de omgeving in dialoog te gaan omdat dit tot 
dusver benedenmaats en zeer onzorgvuldig is gebleken. Dit blijft voortduren, waardoor er geen 
draagvlak is.  
 
Voor het geval u bij uw standpunt blijft willen we proactief enkele onjuistheden alvast te kennen geven. 
Hiermee willen we tevens een eind maken aan de pogingen om de directe omgeving (impliciet) weg te 
zetten als onoplettende burgers. Aantoonbaar is dat die al zeer geruime tijd met de gemeente en 
initiatiefnemers in gesprek willen en telkens nul op het rekest krijgen.  
 
Het proces om de locatie Zandeind/waterzuivering aan te wijzen voor dit initiatief is onjuist verlopen. 
Dit is de reden waarom we nog niet over de inhoud willen spreken. Aangetoond dient te worden dat 
het proces zorgvuldig en rechtsgeldig is doorlopen. Wij betwisten dit.  
 
Hierover hebben we in ieder geval de volgende vragen aan u:  
1. Uit onze stukken blijkt dat u initiatiefnemer bent van het zonnepark. Duurzaam Riel Goirle heeft 
aangegeven dat de gemeente hen heeft gevraagd om het zonnepark te ontwikkelen. Waarom geeft u 
aan dat u geen partij bent? En hoe is de aanbesteding/gunningsprocedure dan verlopen?  

2. De gemeente heeft geen formele aanvraag voor het initiatief ingediend. Volgens de betreffende 
ambtenaar hoefde de gemeente hier niet aan te voldoen. Er is dus simpelweg niet voldaan aan 
verplichte vereisten. Waarom kan het plan van de gemeente dan alsnog verder ontwikkeld worden?  

3. Hoe zijn alle initiatieven beoordeeld? Er is sprake van splitsing, er is (ver na het gunningstermijn) 
een kavel toegevoegd, er is sprake van grond die al aan de ecologische verbindingszone toebedeeld 
was. De enige aanvraag die ons is overlegd is een kladje van 1 van de percelen op basis waarvan 
een beoordeling niet kan plaatsvinden. Hoe is voor het totaal, en per perceel de beoordeling exact 
verlopen en op basis waarvan bent u van mening door te kunnen. U geeft in de krant aan dat het 
proces zorgvuldig is verlopen. Wij verzoeken u dit te overleggen.  

4. Waarom blijft de gemeente volhouden dat dit project ver gevorderd is. Nu wordt weer gesproken 
over verder gevorderd. De definitie van gevorderd wordt al niet gehaald. Wij hebben op schrift dat 
zonder overeenkomst er geen sprake van een project is. Tijdens de informatiebijeenkomst waren de 
overeenkomsten nog niet getekend. Ruim 1,5 jaar na gunningstermijn.  

5. In de zonneladder staat aangegeven dat in dit gebied maximaal 20 ha paneel velden mogen 
worden ontwikkeld waarvan maximaal 6 ha aaneengesloten. Waarom mag duurzaam Riel Goirle een 
gebied van 7,7 ha aaneengesloten ontwikkelen? Dit is genoemd tijdens de informatiebijeenkomst.  
 
De afgelopen jaren is (en er wordt nog steeds) veel geïnvesteerd om het gebied rondom de Leij en het 
Bels Lijntje te verfraaien. Wij zijn daarom ook van mening dat er beter locaties binnen de 
gemeentegrenzen te vinden zijn voor zonneparken. En denken hier ook graag aan mee. Het LOG 
gebied is hier een van. Wij begrijpen niet waarom dit gebied buiten de kaders valt, mede omdat het 
geen harde eis van de provincie is. Er zijn voldoende redenen aan te dragen om juist daar een of 
meerdere zonneparken op te zetten. De provincie heeft gevraagd om pas op de plaats te maken met 
zon op veld om beter en integraal beleid te kunnen maken (mogelijk juist LOG gebieden). Ook ZLTO 
draait op het onderwerp zon op veld. Het ligt voor de hand dat u wacht op nieuw beleid mede gezien 
dit soort parken generatie(s) lang effect hebben op de leefomgeving en er 1,5 jaar na uw 
gunningstermijn er nog geen overeenkomst/project is, laat staan sprake van een dialoog of draagvlak.  
 
We zullen deze brief ook aan de gemeenteraad aanbieden met het verzoek u vragen te stellen over 
het doorlopen proces en een tussentijdse evaluatie. Graag ontvangen we antwoord op onze vragen 
en verzoeken u nogmaals, ondanks dat u publiekelijk aangeeft dit niet te willen, om in dialoog te 
treden.  
 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van SpaGoZa 

 


