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Kennisnemen van 
De zienswijze die wordt ingediend op de omgevingsverordening van de provincie Noord Brabant. 
 
Inleiding 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de 
Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Tot en met 20 mei 2021 kan iedereen op het 
ontwerp reageren.  
 
In dit ontwerp zijn in maatwerkregels voor gesloten en open bodemenergiesystemen (artikel 2.13 
en 2.14) dieptebeperkingen opgenomen. Deze nieuwe regels zijn van invloed op de energietransitie 
in Goirle omdat ze bodemenergie vrijwel onmogelijk maken. Om die reden heeft het college van 
BenW van de gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen op de ontwerp 
omgevingsverordening.  
 
Informatie 
Boordiepte beperkingen in omgevingsvisie 
De maatwerkregels voor bodemenergiesystemen zijn bedoeld om het grondwater te beschermen. 
Kleilagen in de bodem vormen een natuurlijke bescherming van het grondwater. De nieuwe regels 
schrijven voor dat deze kleilagen niet mogen worden doorboord voor bodemenergiesystemen. De 
kleilagen liggen overal in Brabant op verschillende diepte. In Goirle ligt die kleilaag op 40 meter. Dat 
houdt in dat we geen bodemenergiesystemen van dieper dan 40 meter meer mogen aanleggen. De 
meeste systemen zijn minimaal 80 meter diep. De nieuwe regels beperken onze mogelijkheden 
voor de energietransitie dus enorm.  
  
We zijn in overleg met de provincie 
Al enige tijd zijn gemeenten met de provincie in discussie over deze nieuwe regels die de 
energietransitie bemoeilijken. In overleg met gemeenten is de provincie onderzoeken gestart naar 
de risico’s van het doorboren van kleilagen, naar de alternatieven voor bodemenergie en naar de 
problemen waar gemeenten tegenaan gaan lopen door de voorgestelde regels. Deze onderzoeken 
zijn niet afgerond voordat de zienswijzetermijn op de nieuwe regels voorbij is (die eindigt 20 mei).  
  
Regionaal en vanuit Goirle wordt een zienswijze ingediend 
Omdat de uitkomsten van de onderzoeken van de provincie niet bekend zijn voordat de 
zienswijzetermijn voorbij is, gaat aantal gemeenten (waaronder Goirle) zienswijzen indienen op dit 
beleid. Ook regionaal is een zienswijze voorbereid om aandacht te gaan vragen voor de 
beperkingen die de nieuwe regels gaan hebben voor de REKS (en de Regionale Structuur Warmte).  
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Vervolg 
Na het indienen van de zienwijze zullen wij in overleg blijven met de provincie over de invloed van 
de nieuwe regels op de energietransitie en de uitkomsten van de onderzoeken van de provincie 
naar alternatieven voor bodemenergie en de risico’s van het doorboren van de kleilagen afwachten. 
 
Communicatie 
De zienswijze van de gemeenten in Hart van Brabant zijn onderling afgestemd.  
 
Bijlagen 
1. Zienswijze van de gemeente Goirle op de omgevingsverordening. 
2. Zienswijze van de regio Hart van Brabant op de omgevingsverordening. 
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