
Geacht college, 

De discussie rond duurzame energie richt zich vooral op het plaatsen van windturbines en het 

aanleggen van zonneweides binnen de grenzen van onze gemeente. Echter andere toepassingen van 

met name zonnepanelen, innovatieve ideeën om energie te besparen of co2 reductie door 

vergroening van de leefomgeving blijven onderbelicht in de discussie. Het is jammer dat we niet 

breder geïnformeerd zijn over welke aanvullende maatregelen mogelijk zouden zijn, zowel lokaal als 

regionaal.  

Er wordt ook op andere vlakken gewerkt, maar dit kan los gezien worden van de behoefte aan wind 

en zonneenergie. Naast grote besparingen, zal nog steeds behoefte zijn aan wind en zonneenergie. 

De visie op zon en wind is NIET het complete plaatje van de energietransitie, maar slechts een 

onderdeel ervan. Op dit onderdeel zijn nu al stappen te maken, dit is nodig ongeacht hoeveel energie 

we kunnen besparen en hoe we de warmtevraag gaan oplossen.  

Daarom onze volgende vragen : 

1 Energiebesparing 

Energiebesparing is de grootste deler van de afname van co2, bleek uit de presentatie van de Antea 

groep.  

1.1 Welke maatregelen wil het college nemen om onze inwoners, organisaties en ondernemers 

te stimuleren om zuinig met energie om te gaan?  

Zie actieplan bij het milieubeleidsplan;  

• Zelf het goede voorbeeld geven 

• Samen met energie coöperatie info avonden geven 

• Duurzaamheidslening 

• Energiebesparing onder aandacht brengen bij geluidssaneringsproject Tilburgseweg.  

1.2 Ziet het college bijvoorbeeld voordelen in educatie, voorlichting , een lokale campagne of 

een erkend groenlabel? 

Ja, daar wordt aan gewerkt. 

2  Meer groen 

2.1 Hoe denkt het college over co2 reductie middels vergroening van de omgeving? Denk aan 

o.a. gevelbeplanting, sedumdaken en stimuleren van groenere tuinen. 

Bij Co2 berekeningen in het kader van de energietransitie, wordt vergroening niet meegerekend. Het 

gaat om de Co2 uitstoot van fossiele energie die vervangen moet worden door duurzame energie. In 

het milieubeleidsplan is vergroening wel opgenomen als doelstelling, met name voor het verbeteren 

van de kwaliteit van de leefomgeving (warmte/water vasthouden/schone lucht).  

2.2 Welke resultaten zijn haalbaar?  

Geen resultaten in relatie tot de energietransitie.  

2.3 Welke plannen daartoe heeft het college ? 

Zie het actieplan bij het milieubeleidsplan; ingezet wordt op vergoenen van tuinen, groene 

schoolpleinen, groene daken. 

3  Regionale samenwerking  



3.1 Hoe zit het met de regionale samenwerking op het gebied van de energietransitie? Denk 

bijvoorbeeld aan het inpassen van zonnepanelen in de infrastructuur. 

Dit is nog te nieuw om mee te nemen in berekeningen. Uiteraard worden de ontwikkelingen gevolgd. 

3.2 Zijn er in regionaalverband concrete plannen in die richting?  

Nee, nog niet. 

3.3 Is het college bereid zich sterk te maken om regionale mogelijkheden te benutten naast de 

initiatieven die we lokaal zullen realiseren?   

ja 

3.4 Welke mogelijkheden op regionaalniveau denkt het college dan? 

Plannen voor energiecorridor A58, op het gebied van warmte aan grote warmtenetten en misschien 

geothermie.  

Momenteel is in Tilburg een geluidswal langs de A58 in aanbouw. We lazen onlangs over de bouw 

van een zonnegeluidswal bij de A50. 

3.5 Heeft het college bijvoorbeeld overleg gehad met de gemeente Tilburg om die geluidswal , te 

benutten voor zonne-energie of met planten te bekleden ter vermindering van fijnstof en-co2?   

nee 

3.6 Zo nee, waarom niet? 

Er is gesproken over geluid, maar niet over energie of fijn stof. Als er zonnepanelen opgelegd zouden 

worden, is die energie had nodig voor Tilburg en geen oplossing voor de energiebehoefte van Goirle.   

De energietransitie staat op de agenda van de besluitvormende vergadering van 23 oktober a.s. 

Graag zouden we voor die datum een overzicht willen zien van alternatieve of aanvullende 

mogelijkheden op lokaal of regionaal niveau.  

Er zijn op dit moment geen alternatieven voor wind energie en zon energie om op grootschalige 

wijze elektriciteit op te wekken. We kunnen nu aan de slag gaan met wat er beschikbaar is, of 

wachten op andere innovatieve oplossingen. Door nu niks te doen, maken we in ieder geval op korte 

termijn geen grote stappen in de energietransitie. 

Bij voorbaat dank voor uw schriftelijke reactie.  

Met vriendelijke groet, 

SP, PvdA en Arbeiderspartij Goirle en Riel 


