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_________________________________________________________________________________ 
 
Op 9 maart 2021 ontvingen wij op basis van artikel 40 Reglement van Orde vragen van Pro Actief 
Goirle over de stand van zaken van het vergunningsproces voor zonneparken. Hieronder treft u de 
gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
1. Een overzicht van alle vergunde projecten en de criteria op basis waarvan deze projecten een 

omgevingsvergunning kregen en waarop ze prevaleren boven andere projecten. 
 
Wij behandelen de vergunningaanvragen voor Zonneparken aan de hand van het Afwegingskader. 
Hierin zijn twee soorten voorwaarden opgenomen. Harde voorwaarden en voorwaarden op basis 
waarvan voorkeur wordt bepaald. Zie verder de raadsinformatiebrief van 14 mei 2020: 
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-
Afwegingskader-Zonneparken.pdf 
 
De eerste tender, uitgeschreven in december 2019, heeft 13 initiatieven opgeleverd van ongeveer 
153 hectare. Zie ook de raadsinformatiebrief van 18 augustus 2020: 
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-18-8-2020-
vergunningsprocedure-Zonneparken-Goirle.pdf   
 
Van deze initiatieven vielen op basis van harde voorwaarden 8 voorstellen af en bleven er 6 over 
(totaal 22 hectare). Omdat deze parken allemaal aan de harde voorwaarden voldeden en ruim onder 
de 40 hectare (ambitie) bleven, hebben deze 6 allemaal een positieve principebeoordeling gekregen.  
Omdat te veel parken afvielen op basis van de harde eisen, werd de rangschikking op basis van de 
voorkeursvoorwaarden overbodig.  
 
Het betreft de volgende initiatieven: 

1. Gorps Baantje (+/- 6 ha.) 
2. Beeksedijk (+/- 6 ha.) 
3. Gilzerbaan (+/- 1,5 ha.) 
4. Waterzuivering Riel (+/- 3 ha.) 
5. Waterzuivering Riel (+/- 5 ha.) 
6. Abcovensedijk (+/- 1,5 ha.) 

De twee initiatieven bij de Waterzuivering Riel zijn doorgegaan als 1 project. 
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Er zijn nu twee parken vergund. Het Gorps Baantje en de Beeksedijk. Tegen de laatste loopt nog een 
beroepszaak.  
 
2. Een overzicht van andere, (nog) niet vergunde projecten en de score op criteria op basis 

waarvan deze projecten een lagere prioriteit kregen. 
 

Voor de 3 nog resterende projecten geldt, dat er een vergunningsprocedure loopt voor het initiatief 
aan de Gilzerbaan. Hier zal begin mei ons college een besluit over nemen. We verwachten iets later, 
maar nog voor de zomer van dit jaar, een aanvraag voor de locatie Waterzuivering Riel en voor de 
locatie aan de Abcovensedijk. Daarmee is de 1e tender afgerond.  
 
 
 
 


