
Voorbeeldtekst Motie 

Motie bij agendapunt (X), Afwegingskader Zonneparken Goirle 

De gemeenteraad van Goirle, bijeengekomen op dinsdag 21 april 2020, 

 

Constaterende dat: 

• De gemeente Goirle in 2050 een CO2-arme gemeente wil zijn met 80% minder CO2-uitstoot 
dan in 2014.  

• Om dit te halen in 2020 de doelstelling is 14% duurzame energie op te wekken binnen de 
gemeente via zon- en windenergie. 

• Concreet 40 hectare zonneparken moeten worden gebouwd. 

• Het college van B&W op dinsdag 7 april 2020 daarom het Afwegingskader Zonneparken 
Goirle heeft vastgesteld als uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting om 
initiatieven te beoordelen en ter kennisgeving heeft gestuurd naar de gemeenteraad. 

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

• Dit betekent dat een individueel zonnepark een oppervlakte van maximaal 2 hectare mag 
hebben in verreweg het grootste deel van de gemeente waar zonneparken onder 
voorwaarden zijn toegestaan. 

• Dit voor meerdere initiatiefnemers van zonneparken ervoor zorgt dat zonneprojecten 
economisch niet meer haalbaar zijn en deze niet meer door kunnen gaan.  

 

Overwegende dat: 

• De gemeenteraad vaart wilt maken en aan de slag wil met het realiseren van meer duurzame 
energie in Goirle; 

• Initiatiefnemers van zonneparken een cruciale rol spelen bij het halen van deze doelstelling; 

• Het beleid van de gemeente Goirle, zoals het Afwegingskader Zonneparken, uitvoerbaar moet 
zijn en initiatiefnemers moet faciliteren in het realiseren van projecten; 

• Landschappelijke inpassing slechts één van de bredere belangen vormt die moet worden 
afgewogen bij het beoordelen van projecten; 

• Het Afwegingskader Zonneparken er in zijn huidige vorm voor zorgt dat unieke projecten niet 
meer door kunnen gaan.1  

• De gemeenschap van Goirle concreet financieel voordeel en de mogelijkheid om lokaal 
opgewekte groene stroom af te nemen misloopt als meerdere projecten geen doorgang 
kunnen vinden.  

• Dit volgens de gemeenteraad als zeer onwenselijk moet worden beschouwd. 
 

Geeft het college de opdracht om: 

 

1. Soepel en pragmatisch om te gaan met het afwegingskader in de beoordeling van de 

ingediende initiatieven. Dit betekent concreet het maximum van 6 hectare met een maximum 2 

hectare aaneengesloten voor een zonneveld schrappen en het Afwegingskader Zonneparken 

Goirle passend maken voor lopende, kansrijke initiatieven die zich tijdig gemeld hebben. 

2. Van het beleid af te wijken als strikte toepassing van Afwegingskader Zonneparken ertoe leidt 

dat projecten die op zichzelf wenselijk zijn (want voldoende maatschappelijk draagvlak en 

landschappelijke en anderszins goed ingepast) geen doorgang kunnen vinden.  

 
1 Een voorbeeld hiervan is zonnepark Gorps Baantje, waarvoor aantoonbaar maatschappelijk 
draagvlak bestaat en waarbij dankzij de omvang van het project extra ruimte gereserveerd kon worden 
voor landschappelijke inpassing. 


