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Opgemaakt door Ingrid van Breda (griffie) 

Aanwezig 
 

CDA: Ineke Wolswijk en Tess van de Wiel  
VVD: Theo van der Heijden en Fred van Brederode  
PAG: Hendrik de Jonckheere en Mark van Oosterwijk  
LRG: Mark Verhoeven en Cees Pelkmans  
SP: Stijn van den Brekel en Deborah Eikelenboom  
D66: Janneke van den Hout en Michael Meijers  
Arbeiderspartij: Arno de Laat en Servie Beekmans  
PvdA: Pernell Criens en Karen Molin  
Rekenkamercommissie: Kees van Rietschoten en Geert Warringa  
Wethouder: Liselotte Franssen  
Ambtelijke ondersteuning: Sylvia Torremans en Laurens Elzinga  
Spreekrecht: Wouter Beerten (Vattenfall) 
Griffie: Carlo Zwartendijk, Berry van ‘t Westeinde  

 
 
19:15 – 19:40 Inloop: Digitale inlog in de vergadering 
De vergadering wordt opgestart. Deelnemers melden zich aan in Pexip en via de whatsapp groep.   
 
Agendapunt 1. Opening en welkomstwoord door voorzitter Erik Schellekens 
Welkom bij deze 1e digitale oordeelsvormende vergadering. De voorzitter neemt de presentielijst 
door.  
 
Agendapunt 2. Vaststelling agenda 
Vanuit D66 is het verzoek gekomen om meer tijd te besteden aan de rekenkamerbrief. Ook wil D66 
spreken over de RIB over het toetsingskader zonneparken (o.a. LOG gebieden, zonnepaneel velden 
max. 2 ha aaneengesloten, participatie). D66 stelt voor om de raadsinformatiebrief te koppelen aan 
de rekenkamerbrief.  
 
Er zijn brieven ontvangen van TP Solar, Vattenfall en van een initiatiefnemer zonneweide. De brieven 
gaan over de raadsinformatie over het toetsingskader zonneparken. Er is ook een aanvraag 
spreekrecht van Vattenfall.  
 
De voorzitter stelt voor de raadsinformatiebrief over het toetsingskader zonneparken indien gewenst 
apart te laten agenderen door de regiegroep en ons vanavond te beperken tot een zijdelingse 
opmerking hierover bij de rekenkamerbrief. In overeenstemming met ons Reglement van Orde wordt 
spreekrecht toegestaan. Hiermee wordt de agenda gewijzigd vastgesteld. Er zijn vooraf schriftelijk 
vragen gesteld. De technische vragen zijn reeds beantwoord, op de politieke vragen volgt later nog 
een schriftelijk antwoord.  
  

 Opmerkingen over het vaststellen van de agenda 

PAG Stelt voor om Vattenfall geen gebruik te laten maken van het spreekrecht.   

D66 We spreken vandaan niet over de toetsingscriteria, maar kan de vraag over de 
2 ha toch beantwoord worden? D66 vindt dit een technische vraag, die vooraf 
is gesteld.  
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Arbeiderspartij Waarom worden politieke vragen schriftelijk beantwoord? Ze zijn vooraf 
ingediend.  

PAG Laat het college niet alleen een reactie geven aan Vattenfall maar ook aan de 
raad. Vervolgens de brief van Vattenfall en de reactie van het college aan de 
regiegroep aanbieden ter behandeling in de raad. 

Wethouder 
fransen 

Vragen die politiek getint zijn worden schriftelijk afgedaan omdat daarvoor 
een standpunt van het college nodig is.   

Voorzitter Gelet op het RvO -waarbij gesproken mag worden over onderwerpen die niet 
op de agenda staan- wordt het spreekrecht toegestaan. 
De politieke vragen zullen alsnog schriftelijk worden beantwoord. Daarvoor is 
vanuit het college meer tijd nodig.  

 
Spreekrecht: de heer Wouter Beerten maakt namens Vattenfall gebruik van het spreekrecht. Hij 
krijgt 5 minuten spreektijd.  
 

 Vragen n.a.v. spreekrecht 

LRG Het volume is vastgesteld om lokale initiatieven een kans te geven. Hoeveel ha 
is volgens u haalbaar?  

VVD Vraagt aan college om goed te kijken naar maatwerk.  

Wouter Beerten 2 ha is niet haalbaar. Het ontwerp gaat uit van 6,4 ha zonnepanelen.  

 
Voorzitter: Ik dank de heer Beerten voor de inbreng namens Vattenfall.  
 
19:35: Agendapunt 3.  Rekenkamerbrief Energietransitie. 
De heer Kees van Rietschoten van de Rekenkamercommissie (RKC) zal een mondelinge toelichting 
geven op de rekenkamerbrief. De heer Geert Warringa, onderzoeker namens de 
Rekenkamercommissie, is beschikbaar om technische vragen te beantwoorden.  
 

 Technische vragen naar aanleiding van de toelichting. 

VVD Heeft met verbazing naar aanbeveling 2 van RKC gekeken om leges 
kostenneutraal door te berekenen. Hoe komt de RKC aan deze oplossing? 
De RKC spreekt over duurzame energie op Goirles grondgebied. Is dit 
noodzakelijk, want we zijn al bezig in regionaal verband. 

SP Hoe kunnen we de emissies terugdringen in de sector Verkeer en Vervoer? 
Wat kunnen wij doen om de uitstoot te verminderen? Waarom is emissie van 
industrie en landbouw gegroeid. Waarom staat dit niet bij de aanbevelingen?  

PvdA Is het aan te raden op termijn deze rapportage te actualiseren? 

LRG Waarom is het aanpassen van de parkeernorm zinvol?  

RKC De RKC doet suggesties. Het is aan de raad wat er mee te doen. Een 
vervolgrapportage is best goed, maar monitoring is ook een taak van het 
college. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau kunnen maatregelen worden 
genomen. Een combinatie is nodig om de taakstelling te realiseren. Het RKC 
rapport gaat over suggesties buiten de REKS om. De RKC richt zich niet op 
stank of luchtkwaliteit, alleen op maatregelen gericht op energietransitie.  
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 Bespreking Rekenkamerbrief 

D66 Het college opnieuw een duw in de rug nodig. D66 zal die op 4 punten geven; 
1 Het vergroenen van leges. Op 15 januari 2019 heeft D66 samen met LRG 
hierover een motie ingediend. Deze is door het college overgenomen, maar 
daarna is niets meer vernomen. In de reactie van het college op de 
rekenkamerbrief geeft het college aan hier medio 2020 meer over te zeggen. 
Dit kan en moet sneller. Kan de wethouder toezeggen dat vergroening van de 
leges opgenomen wordt in de begrotingsbehandelingen voor het jaar 2021? 
2 Het differentiëren van de rioolheffing kan tot een rem op de verstening van 
tuinen leiden. In de reactie van het college wordt aangegeven dat er 
onderzoek zal worden gedaan. Wat D66 betreft is dat onderzoek al 
uitgevoerd, namelijk door de rekenkamercommissie en is effectiviteit al 
aangetoond. Ook hier vindt D66 dat het sneller kan en moet. Kan de 
wethouder toezeggen dat bij de begrotingsbehandelingen voor het jaar 2021 
een voorstel gedaan wordt om tot differentiatie in de rioolheffing te komen? 
3 zonnepanelen op particuliere daken realiseren. Voor veel inwoners is de 
drempel nog te groot. De gemeente Tilburg heeft daarom besloten om een 
zonnepanelenproject te starten. Kan de wethouder toezeggen of voor het 
zomerreces onderzocht kan worden om bij dit project aan te sluiten of 
zelfstandig een vergelijkbaar project opgezet kan worden? 
4 Begin 2019 heeft de raad de nota zonnewijzer en windrichting vastgesteld. 
De raad heeft het voorstel geamendeerd en 2 boodschappen meegegeven: 

- Verschuil u niet achter de REKS; ga aan de slag! 

- We zetten een eerste limiet op max 40 ha aan zonnepanelen. Mocht 
er meer mogelijk zijn kom dan terug bij de raad. 

Met de toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle lijkt het college  
wederom op de rem te trappen. Daarom de volgende vragen: 
Kan de wethouder toezeggen dat het uitsluiten van LOG geschrapt wordt uit 
het toetsingskader? Kan de wethouder toezeggen dat 40 ha het enige en 
huidige plafond is en dat de wethouder terug komt naar de raad wanneer 
meer mogelijk is? Kan de wethouder toezeggen dat het belang van participatie 
wordt verhoogd? 
Tenslotte, inzicht en monitoring is belangrijk. D66 roept op om dit goed op te 
pakken.  

PAG Geeft aan dat er bij het college geen enkel gevoel van urgentie is om 
verbetering in de energietransitie te realiseren. PAG ondersteunt het verhaal 
van D66. 

SP Deelt de bevindingen van de RKC. Goed openbaar vervoer en 
fietsverbindingen zijn belangrijk om mee te nemen bij woningbouwprojecten. 
SP heeft twijfels over het differentiëren van parkeertarieven. Ondersteunt 
D66. Vindt de parkeernorm wel een goed voorstel.  

LRG Wil aanbevelingen van de RKC overnemen. Waarom moeten we de 
parkeernormen verscherpen? Dan dienen we het OV en fietsplan te 
verbeteren. LRG geeft aan dat snelheid geboden is en dat monitoring  
belangrijk is. Stelt voor om nu door te gaan, indien minder dan 40 ha 
zonneparken gerealiseerd wordt, dan terugkomen naar de raad. LRG 
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overweegt een motie om de bouwverordening aan te passen zodat de 
dakconstructie geschikt is om er later zonnepanelen op te leggen.  

PvdA Eens met d66. Er moet tempo komen. Ook initiatiefnemers worden nu 
gedemotiveerd. PvdA roept het college op om niet te streng op de criteria te 
oordelen. Een goed plan mogelijk maken en goed gedrag belonen. Wordt de 
pot van de duurzaamheidslening nog aangevuld? Kan een campagne worden 
gestart om energie te besparen? 

CDA Heeft twijfels over het differentiëren van parkeertarieven. Roept op om in te 
zetten op particuliere initiatieven. Snelheid is nodig. CDA hoopt dat gevoel van 
urgentie bij het college aanwezig is. In de toetsingscriteria zitten 
tegenstrijdigheden met de REKS. Het behoud en verrijking van landschap zijn 
belangrijk. Zonde als die buiten de boot vallen.   

Arbeiderspartij Het tempo ligt te laag. Goirle moet flink aan de slag om de doelstelling te 
halen. De arbeiderspartij pleit ervoor om 40 ha zonneparken op te hogen en 
vooral lokale initiatieven van start te laten gaan. Hoe staat het met de motie 
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen van november? Deze vraag mag 
schriftelijk beantwoord worden. Wordt de pot voor de duurzaamheidslening 
nog aangevuld ?  

VVD We hebben nu een toetsingskader en de REKS. Het is zaak om nu snel te  
reageren, maar let daarbij wel op de begroting. 

Wethouder Het tempo is belangrijk. Het college is bevoegd voor het toetsingskader 
zonneparken. Dit kan geagendeerd worden door de regiegroep maar dat zorgt 
weer voor vertraging. Er zijn nu aanvragen voor 210 ha zonneparken. Die 
leggen we langs het toetsingskader. Van de duurzaamheidslening wordt 
enorm gebruik gemaakt. Er gebeurt veel, ook bijvoorbeeld de voorbereidingen 
energieloket.  

 
 
Conclusies door de voorzitter 

• De raad wenst besluitvorming over de aanbevelingen. De griffie maakt hiertoe een 
raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel wordt samen met de rekenkamerbrief aan de raad 
voorgelegd in een besluitvormende vergadering; daarbij kunnen moties of amendementen 
ingediend.  

• Er is toch best veel gesproken over het toetsingskader zonneparken. Als raadsleden hierover 
inhoudelijk verder willen spreken dan kunnen zij dit agenderen bij de regiegroep.  
Het CDA zal hier later, bij agendapunt 5, een oproep voor doen.  

 
 
Agendapunt 4. Wisseling / pauze 
 
Agendapunt 5. Raadsvoorstel Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant (REKS) 
 
Voorzitter: we debatteren per thema. U heeft de thema’s waarover u wenst te spreken vooraf 
doorgegeven aan de griffie. U krijgt per thema in 2 termijnen de gelegenheid om daarover te 
spreken. De volgorde waarover wordt gesproken is als volgt:  
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Thema 1, 2 en 7: vormen van initiatief 
Thema 3  : zonne-energie  
Thema 4 en 6 : windenergie 
Thema 5 en 8 : warmte en droogte 
 
 

Thema 1 Particuliere initiatieven.  

CDA Op de laatste radenavond is gezegd om niet te wachten, we kunnen van start.  
Het voorstel is om met het huidige toetsingskader te gaan werken en een 
nieuw toetsingskader terug te brengen naar de regiegroep.  

PAG Punt van orde. Wat gaan doen we. Het is al 21:30u.  

PvdA Particuliere initiatieven moeten snel van start. Positief over wind boven bos, 
maar dat duurt nog lang, dus de periode overbruggen met zonne-energie.  

PAG Snelheid gaat voor alles. Alle initiatieven die binnen het kader passen 
aanpakken. PAG volgt de lijn van het college om geen bedenkingen in te 
brengen.  

D66 Algemene opmerking. D66 steunt het bod wat er nu ligt, zonder bedenkingen. 
De REKS is regionaal, D66 roept op om ook op lokaal niveau aan de slag te 
gaan.  

LRG Snel aan de gang met het toetsingskader. LRG steunt het voorstel van het CDA. 
Leg dit neer bij de regiegroep. Hiermee is ook thema 7 besproken.  

Arbeiderspartij Wil antwoord op de vraag over de duurzaamheidslening. Er ligt een toezegging 
van het college om de middelen aan te vullen als de bodem in zicht komt.  

VVD Akkoord met snelheid t.a.v. zonnepanelen. Steunt het voorstel van het CDA.  
Vraagt duidelijkheid van het college wat we doen met een financieel tekort in 
2021. De kosten voor een aansluiting bij Tilburg moeten voor rekening van de 
initiatiefnemer komen, niet voor rekening van de burger.  

Wethouder De duurzaamheidslening komt terug in de voorjaarsnota, daar kan de 
arbeiderspartij het opnieuw agenderen. 

Voorzitter 
 

Stelt voor om uiterlijk 22:30u te stoppen. Concludeert dat er bij dit thema 
geen bedenkingen worden ingediend op het raadsvoorstel. 

 
 

Thema 2 Zonneparken: Kiezen we voor lokale initiatieven?   

Arbeiderspartij Wil Energiecoöperatie duurzaam Riel en Goirle beter in beeld krijgen. Lokale 
initiatieven hebben de voorkeur. Steun boeren om zonneweides aan te 
leggen. Arbeiderspartij heeft bedenkingen bij Vattenfall, zij werken ook met 
kolencentrales en kernenergie.  

PvdA Lokale initiatieven hebben de voorkeur, niet de grote energiebedrijven. 

 
 

Thema 7 Lokale initiatieven 

LRG Dit is reeds voldoende besproken.  
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Thema 3 Zonnepanelen.  

D66 Dit is al uitgebreid aan de orde geweest. D66 heeft geen bedenkingen. Staat 
positief tegenover de raadsinformatie. Roept op om door te gaan in de regio, 
niet wachten op de REKS om ook lokaal aan de slag te gaan.  

 
 

Thema 4 Windenergie. 

SP Draagvlak is belangrijk. Windmolens geven veel geluidsoverlast en trillingen. 
Het is vervelend en men kan er ook ziek van worden. De norm in Nederland 
van windmolen tot woningen is 350 meter. De geluidsoverlast strekt tot 2 km. 
SP wil dat duidelijke afspraken worden gemaakt over de afstand tot woningen 
en natuurgebieden en het eventueel ‘s nachts stil zetten van de windmolens.  
Welzijn, natuur en biodiversiteit wegen zwaarder dan het economisch belang.  

CDA Goirle is aangemerkt als gebied voor supermolens. Eens met de SP om de 
discussie aan te gaan over wat acceptabel is. De bedoeling is een windmolen 
boven bomen, dus de kans dat die dichtbij woningen komt lijkt klein. Door de 
bomen zie je de windmolens niet. Laten we ons allen er meer in verdiepen.  

VVD Concentreer windmolens daar waar de minste overlast is. Locaties ten 
noorden van Tilburg worden aangewezen. Windmolens tasten 
landschappelijke waarden aan.  

Arbeiderspartij Sluit zich aan bij de VVD. Er is in Goirle geen plaats i.v.m. woningen en natuur. 
Langs snelwegen is een betere optie. Verzoekt het PAG om een schriftelijke 
onderbouwing aan te leveren.   

PvdA Wind boven bos lijkt het ei van columbus. PvdA hoopt dat straling door het 
bos wordt gedempt.  

PAG Stelt voor om windmolens boven bos niet te snel af te wijzen. Een doel is dat 
een betere kwaliteit bos bestaat. De natuur bij de spinder wordt gemonitord. 
Nieuwe windmolens steken zover boven de bomen uit dat ze niet meer in het 
vlieggebied van vogels zitten. PAG voelt zich niet geroepen om een 
wetenschappelijk onderbouwing aan te leveren. Iedereen kan zelf informatie  
inwinnen. Vraagt m.b.t. de kansenkaart of het mogelijk is om te participeren in 
andere gemeenten.  

LRG Maakt zich zorgen over wind boven bos. Pas na 2030 gaan we in Goirle zoeken 
naar locaties, als laatste in de regio. Wat als de rest van de regio niet 
voldoende heeft geleverd en de doelstelling niet heeft behaald, moet Goirle 
dat dan bijpassen? Voor LRG is het een principiële keuze: nee, tenzij het niet 
anders kan. Geen windmolens bij de Kiek en niet bij het Nieuwkerksbaantje. 
Eventueel alleen bij de Baars. De REKS kan door, LRG is het in grote lijnen eens 
met de aanbevelingen.  

D66 Als andere gemeenten de doelstelling niet halen dan gaan we met elkaar het 
gesprek opnieuw aan. D66 vertrouwt op concept bod.  

 
 

Thema 6 Windenergie >2030 en extra inspanningen. 

LRG Dit thema is al voldoende besproken. 
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Thema 5 Warmte.   

SP Is geen voorstander van warmte opwekken via biomassa. Daarmee komt 
teveel CO2 in de lucht. 

VVD Interessante nota over warmte. Woningisolatie is belangrijk. Hoe gaan we dat 
doen? Hoe krijgen we de warmte bij de woningen?  

PAG Steunt de SP met de opmerking over biomassa. PAG zoekt naar oplossingen 
hoe warmte tot stand moet komen, die zijn nu nog niet genoeg in zicht. Er 
moet een warmteplan komen en beter geïsoleerd worden. Hef 
infrastructurele voorzieningen nog niet op.  

LRG Thermische warmte, hoe krijgen we dat bij de woningen? Kan energie door de 
gasleidingen?  

 
 

Thema 8 Droogte en hittestress. 

LRG De afgelopen twee zomers hebben we veel droogte gehad. We zitten op hoge 
zandgrond, daardoor krijgen we snel te maken met sproeiverboden. Goed dat 
het nu in de RES zit. Moeten we meer gebieden gaan vernatten? Hoe kunnen 
we onze economische activiteiten blijven uitvoeren? 

CDA In de REKS zitten aanbevelingen om hittestress te verminderen. 

PAG Sluit zich aan bij CDA. Vernatten van de omgeving is een voorwaarde. 
Hittestress wordt steeds urgenter. PAG heeft geen wensen en bedenkingen. 

Wethouder 
Franssen 

De warmtevisie staat in de startblokken. Die bevat droogte en hittestress. De 
problemen zijn al in kaart gebracht. De risicodialoog loopt vertraging op door 
de coronamaatregelen. Het onderwerp heeft alle aandacht. 

 
 
De voorzitter sluit het onderwerp af met de conclusie dat het voorstel voldoende is behandeld.   
Het voorstel kan voor een volgende vergadering besluitvormend geagendeerd worden. Partijen 
kunnen daarbij bijvoorbeeld een motie voorbereiden of een amendement voorbereiden met wensen 
en bedenkingen. De fracties van D66, PAG, CDA, LRG, PvdA en VVD gaan akkoord met het voorstel en 
dienen geen wensen of  bedenkingen in. De Arbeiderspartij wil nog nadenken over een motie of 
amendement. De SP wil met de fractie bespreken of zij een motie of amendement over windmolens 
indienen.  
 
Agendapunt 6. Afsluiting.  
Voorzitter: mag ik Liselotte, Arno, Pernell en Mark  vragen om even te blijven hangen voor een korte 
evaluatie? Dan dank ik de aanwezigen voor hun inzet en sluit ik deze 1e digitale oordeelsvormende 
vergadering (om 22:30u). 
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Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 21-4-2020 Rekenkamerbrief Energietransitie. 
De raad wenst besluitvorming over de 
aanbevelingen. De griffie maakt 
hiertoe een raadsvoorstel. Dit 
raadsvoorstel wordt samen met de 
rekenkamerbrief aan de raad 
voorgelegd in een besluitvormende 
vergadering. 

Griffie   

2 21-4-2020 Toetsingskader zonneparken.  
CDA stelt voor om met het huidige 
toetsingskader te gaan werken. 
Daarnaast het verzoek om met 
raadsleden inhoudelijk verder te 
spreken over een nieuw 
toetsingskader en dit te agenderen bij 
de regiegroep. Hierbij evt. de brief 
van Vattenfall en de reactie van het 
college op de brief betrekken.  

Griffie   

 


