
                                         

 

 

Verslag informatie avond over het zonnepark aan het Zandeind te Riel op 14-7-2021 

 

De voorzitter van Duurzaam Riel Goirle (DRG)  Rob de Bruijn heet de aanwezigen welkom. Er zijn in 

totaal 40 mensen op de uitnodiging van DRG en Izzy ingegaan.  

De agenda voor de avond werd op een scherm gepresenteerd en ziet er volgt uit: 

     1 Informatie over Duurzaam Riel Goirle door Rob de Bruijn (voorzitter DRG)   

    2 Informatie over Izzy Projects door Toine van Arendonk (projectleider)   

   3 Hoofdlijnen van het plan voor zonnepark door Paul Nijskens (projectleider DRG) 

     4 Aanpak landschappelijk ontwerp zonnepark Jan Heersche (landschapsarchitect) 

   5 Vragen 

Aan deze agenda zijn we niet toegekomen. De aanwezigen hadden heel veel vragen en opvattingen. 

De belangrijkste vragen zijn hieronder opgesomd. Daar waar DRG het antwoord kan geven is dat als 

cursieve tekst toegevoegd.  

- Is dit een informatieavond of een omgevingsdialoog?  
Dit is een informatieavond, en onderdeel van de omgevingsdialoog die wij voeren met de 
omwonenden en andere belanghebbenden. 

- Welke activiteiten en bijeenkomsten komen nog later?  
Er komen nog minimaal twee bijeenkomsten: een ontwerpsessie met omwonenden en info 
avond voor alle inwoners van Goirle en Riel 

- Er zijn ook vragen aan de gemeente? Waarom zijn deze er niet?  
De gemeente heeft DRG laten weten dat het niet gebruikelijk is dat wethouder aanwezig is op 
informatieavond.  

- DRG is toch geen initiatiefnemer op 1-1-2020?  
  Dat klopt. De initiatienemer de gemeente Goirle heeft DRG gevraagd het zonneproject te 
   ontwikkelen. DRG heeft vervolgens de familie Mulders benaderd om ook hun initiatief te  
  ontwikkelen. De familie Mulders heeft daar mee ingestemd.  

- Men is het niet eens met de doelstelling van vanavond. Er is geheel geen eerdere kans 
  geweest vragen te stellen.  Men wil een omgevingsdialoog met gemeente en  
  grondeigenaren.  
  DRG en Izzy zijn de ontwikkelaars van het zonnepark en gaan tzt ook de  
  omgevingsvergunning aanvragen. Met de grondeigenaren zijn afspraken gemaakt voor het  
  gebruik van hun grond voor het zonnepark. De dialoog met de omwonenden doen de  
    ontwikkelaars. 
- Hoe worden het verslag van deze avond vastgelegd? 

DRG en Izzy stellen een verslag van deze avond op en dat wordt toegestuurd naar alle 
aanwezigen.  

 
 
 
 



- Er is een zonneladder door raad geformuleerd om dit proces te begeleiden. Er zijn vragen 
over:   

o Is er voor 1-1-2020 een aanvraag ingediend?  
o Er is door de gemeente geen schriftelijke aanvraag ingediend? 
o Volgens de zonneladder kan er maximaal 6 ha aangesloten worden ontwikkeld 

Dit project is 7,7h groot. Hoe zit dat? 
De heer Laurens Elzinga meldt desgevraagd: ‘ door de familie Mulders is voor 1-1-2020 een 
aanvraag ingediend. De gemeente heeft het intern geregeld.’   
 
 
Grondeigenaren zouden in gesprek gaan met de omgeving? 
Zoals hierboven al is aangegeven zijn het niet de grondeigenaren maar de initiatiefnemers 
van het zonneproject die in gesprek gaan met de omwonenden.  

- Er is geen draagvlak en komt er ook niet. 
- Halverwege november heeft provincie aangegeven dat alleen vergevorderde projecten door 

mogen en andere stoppen. Voldoet dit project hier wel aan? 
Ja, in de REKS plannen is dit plan expliciet benoemd, zodat wij doorgegaan zijn met het 
ontwikkelen van dit plan. Dit is een vraag die we doorgeleiden naar de gemeente.  

- LOG-gebied zou de plek moeten zijn volgens aanwezigen het zonnepark zou moeten komen. 
Of op de hei.        
LOG gebieden en natuur zijn uitgesloten om zon op land te ontwikkelen. 

- Is er de mogelijkheid met beleidsmakers in gesprek te gaan?  
DRG gaat na of die mogelijkheid er is, wij nemen contact hierover op met de gemeente. 

- Opvatting van sommige aanwezigen is dat men bewust buiten omgevingsdialoog is gehouden 
in voortraject 
DRG geeft aan reacties van omwonenden te hebben gehad. We hebben gemeld dat er eerst 
afspraken moesten zijn met 2 grondeigenaren dan pas is er sprake van een project. Dat heeft 
meer tijd gekost dan van te voren ingeschat. DRG vindt het achteraf jammer dat er niet 
eerder contact is opgenomen met alle omwonenden. (Er is contact geweest met een aantal 
bewoners aan Het Zandeind, zij gaven hierbij expliciet aan dat zij niet de bewoners aan het 
Zandeind vertegenwoordigden) 

- Hoe wordt er omgegaan met het zicht? 
Dat is een onderwerp dat de landschapsarchitect zou behandelen.  

- Hoe zit het hittestress voor dieren? Of de straling? 
Dat is een onderwerp voor de landschapsarchitect, DRG en Izzy. 

 
Uit de meeste reacties blijkt dat men geen zonnepark wil aan het Zandeind, de locatie niet geschikt 
vindt, en men wil kunnen blijven genieten van het uitzicht vanaf het Bels lijntje en de achtertuinen 
aan Het Zandeind op de beoogde percelen voor het zonneproject.  
In overleg met de aanwezigen wordt besloten om de presentaties van DRG, IZZY en de 

landschapsarchitect niet meer toe te lichten en de bijeenkomst te beëindigen. DRG neemt contact op 

met gemeente, wethouder Franssen om haar te vragen om namens de gemeente ook het gesprek aan 

te gaan met de omwonenden aan Het Zandeind. Het verslag zal naar de aanwezigen worden 

toegestuurd. De presentaties worden niet gedeeld, zonder toelichting heeft dit geen zin. Rob de Bruijn 

sluit de bijeenkomst.      


