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Opgemaakt door Griffier 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Piet Verheijen 
Raadsleden: Frans Theys (LRG), Liselotte Franssen (LRG), Henk 
Gabriëls (PAG), Hendrik Dejonckheere (PAG), Michael Meijers (D66), 
Janneke van den Hout (D66), Servie Beekmans (Arbeiderspartij GR), 
Arno de Laat (Arbeiderspartij GR), Karin Molin (PvdA), Pernell Criens 
(PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn van den Brekel (SP), Trix 
Vissers (VVD), Ad van Beurden (VVD), Corne de Rooij (CDA), Tess van 
de Wiel (CDA). 
College: Marijo Immink - Hoppenbrouwers, Bert Schellekens, Piet 
Poos, Johan Swaans, Mark van Stappershoef 
Griffier: Berry van 't Westeinde 
Ongeveer 10 personen publiek 
Ongeveer 15 personen ambtelijk, bestuur, raad.  
 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/11-september/20:30 
 
 
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om  20:55 uur. 
 
2. Vaststelling agenda 
   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3.  Raadsvoorstel grootschalige energieopwekking 
 Standpunten fracties: 

LRG Heeft met name naar pagina 8 gekeken. Voor 42% kijken we naar eigenaren van 
bestaande gebouwen. Het is een heel veel omvattend plan. Dat zijn heel veel 
zonnepanelen. Mensen moeten daar privé in investeren. Hoe gaan we mensen 
stimuleren om dat te doen? 
Hoe past dit plan nu in de startnotitie van de Omgevingswet en de verplichting om 
een Omgevingsvisie te hebben. Gaat dit elkaar niet bijten? We moeten goed 
nakijken waar we de locaties willen hebben en hoe deze in de toekomstvisie van 
de gemeente passen. De regio is bezig met de regionale energiecorridor A58. Zijn 
deze maatregelen meegenomen? Zijn er andere mogelijkheden, asfalt of infrarood 
bijvoorbeeld. Kun je het integreren in geluidswallen? Waarom is MOED niet 
ingeschakeld? 

CDA Wat gaan we doen om inwoners te verleiden? 
Vindt het onderwerp interessant en wil hiermee aan de slag. Wil kaders meegeven 
aan het college. Is dit de goede volgorde? Moeten we niet eerst praten over wat 
we doen met zon, wind, beide, andere vormen? Nu ligt er al een voorstel dat ook 
over het aanwijzen van plekken gaat. Vraagt zich af of dit de ideale plekken zijn 
om draagvlak te krijgen. Zetten we de ontwikkeling van Goirle niet op slot. Vindt 
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het een rare redenering om nu het landbouwontwikkelingsgebied uit te sluiten. Er 
is naar verluid ook een initiatief langs de snelweg in Bakertand. Deze strook lijkt 
mooi te passen bij een ecopark-achtige invulling. We kunnen ook kansen pakken, 
door minder gewenste ontwikkelingen te saneren.  

PAG Vindt dat op de wijze van de notitie moet worden gekeken naar windenergie. Is er 
niet voor dat gebieden voor zonne-energie worden aangewezen. Er zijn grote 
twijfels of het deze gebieden wel moeten zijn. Alle initiatieven, kleinschalig, 
moeten kunnen worden uitgevoerd. Niet direct (alleen) kiezen voor grootschalig. 
Niet te veel voorwaardes.  
3 voorwaarden zijn van belang: draagvlak, landschappelijke inpassing en niet in 
natuurgebieden. We gaan die maatregelen kiezen die het grootst mogelijke effect 
hebben. De opbrengst moet dan zo hoog mogelijk zijn.  
Iedereen moet kunnen participeren in de maatregelen die in Goirle worden 
getroffen.  
Dit plan loopt een risico op weerstand. Als je tempo wilt maken, moet je een route 
kiezen die het tempo maximaal bevordert.  
Kan besluitvormend over dit stuk spreken, dan kan het stuk geamendeerd worden. 
 

VVD Zoekt naar het grote plaatje. We moeten ook in samenwerking met andere 
gemeenten kijken hoe we dit oplossen. We moeten over de grenzen heen leren 
denken. 

SP Hoe werken we met deze transitie samen in de regio. Het landschap gaat erg 
verrommelen als alle gemeenten zelf initiatieven gaan nemen. Nieuwe technieken 
kunnen ons helpen. Bijvoorbeeld Power Windows. Kan asfalt worden omgezet in 
zonnepanelen? 
Gelooft in samenwerking met andere gemeenten. Draagvlak, landschappelijk 
inpasbaar en niet in de natuur is erg belangrijk.  

D66 Blij met de initiatieven van het college. Er zitten te veel beperkingen in het 
voorstel. Er staan alleen plaatsen in voor grootschalige gebieden. De plaatsen zijn 
zonder overleg met oa omwonenden aangeboden. Het maximeert het aantal tot 5 
en sluit het voormalige LOG-gebieden uit. Het is niet duidelijk dat de opbrengst 
ten goede aan de inwoners komt. Er is geen strikte voorwaarde voor participatie. 
D66 zou graag zien dat de wethouder dit aanpast in de notitie. 
We willen een zelfstandige gemeente zijn, om moeten dus ook zelf onze 
problemen oplossen. 

PvdA Ziet dat we de doelstelling in 2020 kunnen halen als we grote windturbine 
plaatsen. Maar plaatsing van zo'n turbine duurt minimaal 3 jaar. Het plan lijkt zo 
luchtfietserij. 
Het stuk zoemt erg in op zonnewijzer en wind. Er zitten veel meer aspecten aan. 
Van regionale ontwikkeling, tot bewustwording van energiegebruik. Alle 
maatregelen zijn nodig. 

Arbeiderspartij Er zijn initiatieven oa voor 16 hectare aan de Beeksedijk. Daar wordt in het plan 
geen rekening mee gehouden. Nadeel van de gepresenteerde plannen is dat  
tegen de kom zonneparken worden gerealiseerd. Dat betekent dat je 
woningbouwontwikkeling uitsluit. Kan zich wel vinden in het besluit voor de 
windturbines.  
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We zijn nog niet klaar met de oordeelsvorming. Het is hoog tijd om stappen te 
nemen. Niet steeds uitstellen. 
Een groot deel van de doelstelling kan worden bereikt door de energiebehoefte 
naar beneden te dringen. Daar moeten we nu mee beginnen. 

 
Geconcludeerd wordt dat het voorstel terugkomt in een oordeelsvormende vergadering. In de 
tussentijd wordt gekeken of de nota kan worden aangepast.  
 
4. Raadsvoorstel begrotingswijziging bestuursrapportage 
Niet behandeld. 
 
5. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om  22:15 uur. 
 
Het verslag wordt door de raad van de gemeente Goirle vastgesteld via de lijst ingekomen stukken 
van 25 september 2018.
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Toezeggingen oordeelsvormende vergadering 28-8-2018 

nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 28-08-2018 In Goirle zijn 350 bijstandsgerechtigden. 
33 mensen zijn doorgestroomd naar een 
betaalde baan. Zijn er ook mensen die 
zelfstandig betaald werk hebben 
gevonden? Hoe doet Goirle het in 
vergelijking met de regio? Zitten wij qua 
uitstroom onder of boven het 
gemiddelde? SP vraagt of er een limiet is 
aan de periode van gratis werken. SP 
ontvangt graag een overzicht van 
werken zonder loon. Hoe lang werken 
mensen in een traject, hoeveel uren per 
week, hoeveel maanden? Hoe vaak 
maken werkgevers gebruik van mensen 
die gratis werken. 

Wethouder 
Marijo Immink 

  

2 28-08-2018 Bij raadsvoorstel toename kosten 
regiovervoer de bedragen in het besluit 
opnemen om zodoende meer 
duidelijkheid te verschaffen. 

Wethouder Piet 
Poos 

Voor de besluitvormende 
raad. 

 

3 28-08-2018 De wethouder beantwoordt de vragen 
bij raadsvoorstel verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht schriftelijk. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

  

 



 

 

 

 
 


