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Geacht college, 

De VVD fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op de vragen over ‘Zonnewijzer en 

windrichting’. 

1. Pag.5; 3.2 

Het is nog niet duidelijk welke participatie instrumenten ingezet worden. 

Vraag 

- U wilt zo snel mogelijk aan de slag met grootschalige opwekking van elektriciteit in Goirle. Welke 

instrumenten kunnen worden ingezet? Wij willen t.z.t.  geïnformeerd worden over de keuze die 

hiervoor wordt gemaakt. 

Uit de praktijk blijkt dat initiatiefnemers voor grootschalige energieopwekking  met innovatieve 

ideeën komen voor participatie, in overleg met de initiatiefnemers zal per project het participatiestuk 

verder worden uitgewerkt. Hier zal de raad over geïnformeerd worden. 

2. Pag.1; 1.1 

In 2020 moet 14% duurzame energie worden opgewekt.  

Vragen 

- Hoe wordt getoetst of dit doel zal worden gehaald?  

Jaarlijks wordt de hoeveelheid opgewekte duurzame energie in Goirle gerapporteerd in het 

Milieujaarverslag (getallen komen van Klimaatmonitor) 

- Wanneer zijn de meetmomenten? 

jaarlijks 

- Wat zijn de mogelijkheden als medio 2019 blijkt dat dit doel niet zal worden gehaald? 

Het is nu al wel duidelijk dat het doel van 2020 niet in 2020 zal worden gehaald. Streven is dat er 

medio 2019 plannen zijn die ervoor zorgen dat er in de volgende jaren een inhaalslag gemaakt wordt 

zodat de doelen van 2020 enkele jaren later alsnog worden gehaald. 

- Hoe denkt het college draagvlak te creëren bij burgers en bedrijven? 

Door burgers eigenaar te laten zijn en/of mee te laten profiteren van de initiatieven. 

3. Algemeen 

Nu wordt er gestart met zon- en windenergie. Wanneer start er een onderzoek naar alternatieven? 

Zoals:  -      Geothermisch ( warmtepompen) 

- Waterstof (auto’s op waterstof, andere vervoersmobiliteiten op waterstof zoals trein, 

vrachtautos etc.)  Huizen op waterstof (de gasbuizen kunnen hiervoor gebruikt worden. 



- Inductieketels 

- Infrarood verwarming ( Leijstromen gaat zijn huizen op infrarood zetten) 

- Biogas 

- Nieuwe technieken. 

De genoemde alternatieven zijn geen alternatieven voor elektriciteit, maar voor warmte. In 2019 
wordt gestart met een warmtevisie, waarin de alternatieven voor een duurzame warmtevoorziening 
in Goirle worden uitgewerkt.  
 
In afwachting van uw reactie, 
Namens de VVD fractie, 
 
Trix Vissers-van Herpen 
 
 


