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Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 21 april 2020 zijn technische vragen gesteld. Deze zijn 
voorafgaand aan de vergadering ambtelijk beantwoord. Daarnaast waren er een paar politieke 
vragen en zijn er ook tijdens de vergadering vragen gesteld. In deze Raadsinformatiebrief treft u de 
politieke vragen en antwoorden aan. Aansluitend vindt u de vragen en antwoorden op de tijdens de 
vergadering gestelde vragen.  
 
Politieke vragen D66 
In de radenavond regio Hart van Brabant van 12 februari jl. hebben wij van D66 begrepen dat 
initiatieven die worden uitgevoerd of zijn gerealiseerd vóór het vaststellen van het bod niet meegaan 
met het bod. 
Vraag 1: Heeft het college dit ook zo begrepen? 
Nee 
. 
Vraag 2: Zo nee, hoe zit het dan wel? 
De initiatieven die worden uitgevoerd of zijn gerealiseerd zijn als “al gerealiseerd” of als “concrete 
initiatieven” meegenomen. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de totale productie op 
bedrijfsdaken, agrarische daken en daken van publieke gebouwen en via postcoderoosprojecten tot 
2030 (zie hoofdstuk 4 concept bod). Dit is tezamen met de al gerealiseerde initiatieven en concrete 
initiatieven afgetrokken van de totale regionale opgaaf, waarna de opgaaf tot 2030 resteert. 
 
In de toetsingscriteria wordt gesproken van panelenvelden die max 2 ha aaneengesloten mogen zijn. 
Vraag 3: Wat betekent dat concreet? Kan het college een voorbeeld schetsen? 
De toetsingscriteria zijn alleen van toepassing op grootschalige opwek. Initiatieven kleiner dan 2ha 
worden niet als grootschalige opwek gezien. Deze kleinschalige initiatieven kunnen lokaal volgens 
lokale regels en criteria beoordeeld worden. Binnen Goirle zijn nog geen initiatieven kleiner dan 2 ha 
op veld ingediend. Een lokaal voorbeeld is daarom niet voorhanden. Zonneparken kleiner dan 2ha 
hebben een omvang vergelijkbaar met een boerenerf in het buitengebied. 
 
Politieke vragen PvdA 
1. Commerciële bedrijven doen een beroep op de gemeente om grotere panelenvelden toe te 

staan. Hoe staat het college hier tegenover? 
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In het recent door het college vastgestelde lokale kader voor zonneparken is per deelgebied 
aangegeven wat de maximale omvang van een zonnepark mag zijn. Deze omvang is afgestemd op de 
maat en schaal en de draagkracht van het Goirlese landschap. Het college heeft nog geen standpunt 
ingenomen over de brieven die in het kader van de oordeelsvormende vergadering zijn ingediend. 
 
2. De opwek van energie door windmolens is lucratiever dan opwek via zonnepanelen. Het idee van 

wind boven (nieuwe) bossen klinkt aantrekkelijk. Ook vanwege de toename van biodiversiteit en 

van aantrekkelijke, koele plaatsen. Hoe staat het college tegenover wind boven bossen en is er al 

zicht op concrete locaties? 

Het college heeft ingestemd met het concept bod REKS en daarmee ook met het idee voor wind boven 
bos binnen onze gemeente. Er zijn binnen Goirle twee initiatieven bekend, die daarop zouden kunnen 
gaan inhaken. 
 
 
 
Vragen uit de vergadering van 21 april 2020 
1. Kan de wethouder toezeggen dat het uitsluiten van LOG geschrapt wordt uit het toetsingskader?  

In ons huidige beleid is dit gebied met name bestemd voor de agrarische sector. Een wijziging van het 
beleid is te overwegen, maar is naar de mening van het college op zijn plaats in het kader van de 
Omgevingsvisie. Nu in het kader van een sectoraal beleidskader een dergelijke afweging maken, acht 
het college niet verantwoord. 
 
2. Kan de wethouder toezeggen dat 40 ha het enige en huidige plafond is en dat de wethouder 

terugkomt naar de raad wanneer meer mogelijk is?  

Het plafond van 40 ha heeft de gemeenteraad vastgesteld in het kader van de visie “Zonnewijzer en 
windrichting”. Binnen dit kader worden initiatieven beoordeeld. Op het moment dat blijkt dat dit niet 
voldoende zou zijn om in de energiebehoefte te kunnen voorzien, komt het college uiteraard terug bij 
de raad. Op dit moment is daarvoor geen aanleiding. 
 
3. Kan de wethouder toezeggen dat het belang van participatie wordt verhoogd? 

Hoe meer participatie door initiatiefnemers wordt geboden, hoe hoger het initiatief scoort ten 
opzichte van andere initiatieven.  
 
4. Tenslotte, inzicht en monitoring is belangrijk. D66 roept op om dit goed op te pakken. 

Zie hieronder het antwoord op vraag 14.   
 
5. REKS: Wat is de financiële consequentie voor Goirle t.a.v. de bijdrage 2021 en verdere toekomst? 

Tot op heden zijn alleen de kosten voor de het opstellen van de REKS, tot en met de versie 1.0 gedekt. 
De kosten voor het uitvoeringsprogramma worden in de komende maanden in beeld gebracht. 
Vooralsnog zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. In de komende maanden wordt gewerkt aan 
een financieringsstrategie, waarin naast bijdragen vanuit gemeenten, ook waterschappen, provincie, 
Rijk en EU moeten bijdragen. Het is reëel om aan te nemen dat ook een bijdrage vanuit de gemeente 
Goirle wordt gevraagd voor de uitvoering van de REKS. Hoe hoog deze bijdrage zal zijn is niet bekend.   
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6. Wat zijn de financiële gevolgen voor de inwoners als het netwerkstation moet worden 

uitgebreid? 

Die zijn er niet. De kosten van uitbreiding zijn primair voor Enexis.  
 
7. Zijn gasleidingen geschikt voor thermische energie?  

De technische toepassingsmogelijkheden van de gasleidingen zijn nog niet bekend.  
 

8. Groene gascentrale in Tilburg draait overcapaciteit, kan Goirle hier iets mee? Is er in Goirle een 

mogelijkheid om zelf te voorzien in dit groene gas?  

Theoretisch is dat mogelijk; in de regionale structuur warmte wordt uitgegaan van de onderlinge 
uitwisseling van biogas tussen gemeenten. De vergistbare stromen die hiervoor nodig zijn zoals mest 
of huishoudelijk afval zijn bij iedere gemeente aanwezig. 

 

9. Wat houdt het Landgraafse model in en kan Goirle aansluiten bij een dergelijk initiatief?  

 

In Landgraaf is de gemeente zelf actief om inwoners te stimuleren om zonnepanelen te leggen. Goirle 
heeft een andere aanpak gekozen om zon op dak te stimuleren met behulp van de Energie coöperatie 
Duurzaam Riel Goirle. Dit werkt heel goed.  
 
10. Er lijken tegenstrijdigheden te zijn tussen het lokale afwegingskader en de REKS, klopt dit en 

waar zit dit dan?  

Wij zien geen tegenstrijdigheden.  
 

11. Wat heeft Leystromen tot op heden gedaan t.a.v. verduurzaming van hun woningvoorraad? Wat 

gaan ze nog doen? 

Wij hebben met Leystromen in de prestatieafspraken afspraken gemaakt op grond van het 
meerjarenplan van Leystromen. Leystromen investeert hierin zo´n 6 miljoen per jaar. Het 
meerjarenplan van Leystromen heeft als uitgangspunt ‘gemiddeld´ energielabel B in 2023. In de 
evaluatie hebben zij aangegeven dat ze daarbij op schema lopen. Uitgangspunten zijn én vrije keuze 
van de huurder én de betaalbaarheid mag niet in geding komen. ‘Minimaal energielabel B’ zal dus 
een afweging zijn. Vanuit het Woonbeleid hecht Leystromen, veel waarde aan de beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van de huurvoorraad. Een aantal duurzaamheidsmaatregelen wordt verdisconteerd in 
de huurprijs (de besparing op energie compenseert dit).  
Leystromen is samen met de E-coöperatie DRG (DuurzaamRielGoirle) en de gemeente een project 
gestart in de rivierenbuurt in de Hellen om woningen te verduurzamen. Leystromen heeft een subsidie 
gekregen om een proef te starten om huurwoningen te verduurzamen maar met de opdracht om de 
kopers die tussen de huurwoningen in zitten daarin mee te nemen. Het zogenaamd gespikkeld bezit. 
Het zijn in totaal 144 woningen, ongeveer evenveel huur als koop. Samen met DRG zijn we de opzet 
aan het voorbereiden hoe de bewoners hierbij te betrekken en mee te krijgen om hun huizen te 
verduurzamen. Uitgangspunt is om de (huur)woningen naar label B te krijgen. Daarnaast wordt 
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bekeken of er (collectief of anders) zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Op dit moment loopt 
het project wat vertraging op omdat we de bewoners nu niet aan de keukentafel kunnen spreken.  
 
12. Zit in de Green Deal Tijvoort ook de suggestie om de daken van de grote bedrijfsgebouwen wit te 

maken om warmtestress tegen te gaan?   

Nee.  
 
13. Wat zijn de financiële gevolgen voor de opbrengsten leges als we het advies van de rekenkamer 

volgen? 

Wij zullen u hierover informeren via een aparte raadsinformatiebrief.  
 

14. Hoe is het op dit moment geregeld met monitoring en wat doen we in de toekomst met 

monitoring? 

Het college maakte tot nu toe gebruik van de Klimaatmonitor. Deze bevat echter geen informatie 
over Goirlese initiatieven. Daarom wordt op dit moment ambtelijk gewerkt aan een een lokaal 
monitoringssysteem aan het voorbereiden. 
 
Vragen n.a.v. de brieven Vattenfall, TPSolar, fam. De Brouwer 
Wij zijn begonnen met het toetsen van de brieven aan het lokaal afwegingskader. De wethouder zal 
alle initiatieven ter plaatse gaan bekijken. Daarna gaan wij in gesprek met de initiatiefnemers en 
worden de brieven beantwoord. Natuurlijk sturen wij de raad een afschrift van onze antwoorden.  
 
Aangekondigde motie 
Mogelijk wordt er een motie ingediend over de bouwverordening voor bedrijfspanden: kunnen we in 
de bouwverordening opnemen dat een dakconstructie sterk genoeg moet zijn om zonnepanelen, dan 
wel een groen dak te realiseren? 
 
Ter informatie: Technische eisen over (dak)constructies staan niet in de bouwverordening maar in het 
Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is rechtstreeks op alle bouwwerken (in heel Nederland) van toepassing. 
In dit Bouwbesluit wordt verwezen naar NEN-normen. Elk dak moet daaraan voldoen. Het 
aanbrengen van zonnepanelen is meestal vergunningsvrij, maar niet regelvrij. Te allen tijde moet 
worden voldaan aan het Bouwbesluit. Iedereen die iets aan het dak laat wijzigen (of dat het 
aanbrengen van groen is of het plaatsen van zonnepanelen) moet toetsen of de dakconstructie 
voldoende is. Omdat hiervoor (meestal) geen vergunning nodig is, vindt deze toetsing niet door de 
gemeente plaats maar kan iedereen hiervoor zelf advies bij een constructeur vragen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bladnummer Datum 

5 30 april 2020 
 

 

 
 
 
_________________________________________________________________________________
_ 


