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Verzoek aan de gemeenteraad om het college op te roepen het Afwegingskader 

Zonneparken soepel en pragmatisch in te zetten, zodat projecten door kunnen gaan. 

Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Duurzaam en Dienstbaar. Dat is wat de ambitie van de gemeente Goirle omschrijft. In uw 
bestuursakkoord 2018-2022 formuleert u de doelstelling om in 2050 een CO2-arme gemeente te 
zijn met 80% minder CO2-uitstoot dan in 2014. Om dit te halen wilt u in 2020 14% duurzame 
energie opwekken binnen de gemeente via zon- en windenergie. U wilt vaart maken. Hiervoor zijn 
naast zonnepanelen op alle daken nog 2 windmolenclusters en ruim 40 hectare zonneparken 
nodig.  
 
Op dinsdag 7 april 2020 heeft het college van B&W het afwegingskader zonneparken vastgesteld 
om ingediende zonne-initiatieven te beoordelen. Wij schrijven u deze brief, omdat wij ons zorgen 
maken over dit vastgestelde beleid. Het beleid staat de verwezenlijking van de hiervoor genoemde 
doelen in de weg, omdat een individueel zonnepark nog slechts 2 hectare groot mag zijn1. Wij 
leggen u in deze brief uit waarom dit problematisch is voor projectontwikkelaars en wat u als 
gemeenteraad kunt doen om ervoor te zorgen dat u uw doelstellingen wel kunt halen.   
 
Fossielvrij leven 
Vattenfall wil binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk maken. Wij willen samen met de 
gemeente Goirle en alle inwoners van Goirle de transitie naar een duurzamer energiesysteem 
aanjagen met groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen.  
 
Zonnepark Gorps Baantje: een uniek project 
Zoals u weet heeft Vattenfall een initiatief voor een zonneweide binnen de gemeente Goirle. De 
zonneweide is gelegen bij de Natuurpoort aan het Gorps Baantje en is ingeklemd tussen 
fruitkwekerij ‘De Braacken’ en het bos. Mede vanwege de recreatieve betekenis van het (klim)bos 
is het park aan de zijde van het Gorps Baantje voorzien van een 70 meter brede nieuw aan te 
leggen bosstrook. Dit park is openbaar toegankelijk en kan voor meerdere educatieve en 
recreatieve doeleinden worden gebruikt. Met een opgesteld AC-zonvermogen van 10 Megawatt 
levert de zonneweide voldoende groene stroom voor circa 3500 huishoudens in Goirle. Het totale 
plangebied is ongeveer 13 hectare. 
 
De ondernemers in de natuurpoort zijn unaniem positief over onze plannen. Ook is er een 
constructief gesprek met het biodiversiteitsteam gevoerd. Op de bewonersavond 27 januari jl. 

 
1Zie hoofdstuk 4.2. landschappelijke inpassing, in gebied 1.3 Midden: Ley, Regte Heijde, Katsbogte en 1.4 
Oost: beekdallandschap van Oude en Nieuwe ley  staat een maximum genoemd van 6 hectare panelenveld 
met een maximum van 2 hectare aaneengesloten. 



 

hebben wij louter positieve reacties mogen ontvangen op het project. Aanvullende ideeën van 
omwoners, omliggende bedrijven en overige inwoners van Goirle zijn al verwerkt in de plannen. 
 
Inwoners van Goirle kunnen voordelig groene stroom van de zonneweide afnemen. Een gedeelte 
van de opbrengst van de zonneweide storten wij in een fonds voor de gemeenschap. Tot slot 
onderzoeken wij samen met energiecoöperatie Duurzaam Riel-Goirle wat mogelijkheden zijn van 
lokaal eigendom en financiële participatie. Wij bieden dus verschillende concrete voordelen voor 
inwoners van Goirle. Juist initiatieven waar inwoners voordeel van hebben krijgen voorrang stelt u 
in uw bestuursakkoord.  
 
Zonnevelden hebben schaal nodig 
Om dit unieke project te kunnen realiseren hebben wij een zekere schaal nodig. Met een maximum 
van 2 hectare krijgen wij het initiatief helaas niet van de grond om 2 redenen:  
 
1) de businesscase laat dan niet toe om lokale voordelen (financieel/landschappelijk/educatief) te 
bieden voor zowel de directe omgeving/buren/ondernemers bij de natuurpoort als de overige 
inwoners van Goirle; 
 
2) het is in dat geval financieel niet meer haalbaar om rechtstreeks op het HS/MS onderstation 
(Tilburg Zuid) van Enexis aan te sluiten. Dit terwijl de netcapaciteit voor het project door Enexis is 
gereserveerd.  
 
Het zou bijzonder jammer zijn als dit project – waarvoor aantoonbaar draagvlak bestaat -  niet door 
kan gaan door deze ogenschijnlijk ondoordachte aanvullende voorwaarde die is gesteld in het 
afwegingskader. Het verbaast ons ook dat dit – zonder consultatie van belanghebbenden en u -  in 
het beleid is opgenomen. Wij vermoeden dat aan de opname van deze voorwaarden geen 
integrale afweging van belangen ten grondslag ligt, maar het centraal stellen van een belang 
(landschap). Het afwegingskader in zijn huidige vorm maakt iedereen die belanghebbende is in de 
energietransitie de verliezer: kleinere initiatieven (versnippering) leiden tot aanzienlijk hogere 
aansluitkosten bij de netbeheerder,  kleinere grondgebonden initiatieven gaan concurreren met zon 
op dak initiatieven (zelfde aansluiting), kleinere initiatieven zijn dus duurder niet alleen voor de 
initiatiefnemer maar ook voor de maatschappij (gemiste opbrengsten) en naar ons inziens minder 
duurzaam. 
 
Onze oproep aan u 
Alles overwegende, willen wij u vragen om als gemeenteraad het college een aanvullende 
opdracht mee te geven bij het afwegingskader zonneparken via de bevoegdheden die u heeft als 
gemeenteraad.  
 
Wij vragen u dus concreet om: 
 

1. Deze brief ter bespreking te agenderen in de gemeenteraad wanneer het afwegingskader 
besproken wordt op 21 april aanstaande; 
 

2. Via het indienen van een motie het college de opdracht te geven om soepel en 
pragmatisch om te gaan met het afwegingskader in de beoordeling van de ingediende 
initiatieven en het maximum van 6 hectare met een maximum 2 hectare aaneengesloten 
voor een zonneveld te schrappen en passend te maken voor lopende kansrijke initiatieven 
die zich tijdig gemeld hebben. 
 

Wij willen net als u voortvarend aan de slag met ons gezamenlijke doel: groene stroom voor 
inwoners van Goirle en Riel en zo samen fossielvrij leven mogelijk maken.  
 
Hoogachtend,  
 
Wouter Beerten 
Projectleider Zonnepark Gorps Baantje Goirle | Vattenfall 


