
 

 

Geachte griffier,  

  

Morgen staat de behandeling van het Afwegingskader Zonneparken Goirle op de agenda van uw 

Raad. Middels dit schrijven wil ik u oproepen om dit Kader te heroverwegen. Hieronder motiveer ik 

mijn beweegredenen.  

  

1. Geschiedenis  

Reeds sinds 2016 ben ik met de gemeente Goirle in gesprek over het ontwikkelen van een kleine 

zonneweide op mijn perceel aan de Abcovensedijk. Mijn enthousiasme voor de energietransitie werd 

aangewakkerd door een informatiebijeenkomst in dat jaar. Inwoners werden toen door de gemeente 

opgeroepen om met ideeën en initiatieven te komen inzake duurzame energie-opwekking. Ik heb mij 

ter plekke aangemeld. Vervolgens volgde een periode waarin ik de ideeën voor de zonneweide heb 

laten uitwerken en frequent ambtelijk heb doorgesproken. Ook betrok ik de lokale energiecoöperatie 

Riel-Goirle bij de planvorming.  Bij herhaling werd mij teruggegeven dat de gemeente enthousiast 

was over mijn initiatief en graag een concrete uitwerking  tegemoet zag. Dat leidde tot het indienen 

van een principeverzoek zonneweide in juli 2017.   

Daar ontving ik een positieve reactie op - als verwoord in het schrijven d.d. 13-07-2017 met kenmerk 

2017-007282: zowel bestuurlijk als ambtelijk was er onder voorwaarden een positieve grondhouding 

jegens mijn zonneweide. Ik heb toen een aantal acties opgepakt waaronder een verder technische 

uitwerking en het opstarten van een omgevingsdialoog. De ontwikkeling en realisatie zou ik tezamen 

met de lokale energiecoöperatie gaan doen, waarbij de coöperatie de intentie had uitgesproken om 

de exploitatie ter hand te nemen.      

Daarna volgde er een periode waarin er van gemeentewege allerlei verkenningen, verdiepingen 

enzovoorts plaatsvonden inzake de grootschalie opwek van duurzame energie. Immer werd mij 

verteld dat mijn initiatief tot de top van projecten behoorde die zeker doorgang moesten vinden. Ik 

heb daarop de verdere uitwerking doorgepakt.  

Eind 2019 mailde de gemeente Goirle in de persoon van xxx mij met het verzoek om een 

aanmeldformulier zonneparken in te vullen en met het concept afwegingskader Zonneparken. Het 

formulier heb ik uiteraard in gestuurd, het concept kader laten toetsen. Conclusie van die toetsing 

was dat met het kader het goed mogelijk was om de plannen voor mijn initiatief daar op te laten 

aansluiten. Ook toen ambtelijk het signaal om door te pakken met de zonneweide.  

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik de inhoud en strekking van het nieuwe Afwegingskader 

vernam. Hierin worden de criteria zo aangescherpt, uitgebreid en beperkend beschreven dat er geen 

enkel initiatief meer mogelijk lijkt. Navraag bij andere initiatiefnemers in Goirle bevestigt dit beeld.  

De ambtenaar wist mij te melden dat ook mijn initiatief niet meer mogelijk zou zijn. Daarmee lijkt 

een inspanning van ruim drie jaar op niets uit te lopen.   

  

  



2. Positie van het Afwegingskader  

In het Kader worden een aantal (veel) toetsingscriteria beschreven. Als de concept versie uit 

november en de huidige versie naast elkaar worden gelegd, dan is er veel gebeurd. Ik vraag mij af 

wat de beweegredenen voor de gemeente zijn om het Afwegingskader in haar huidige vorm ter 

besluitvorming voor te leggen. Waarom niet gekeken naar en afgestemd op het Afwegingskader in 

Hilvarenbeek? Daarin worden weliswaar ook de nodige criteria beschreven, maar er wordt ruimte 

gelaten aan initiatiefnemers om   ook op moeilijke locaties met goed onderbouwde plannen te 

komen. Het Afwegingskader Goirle is een vrij theoretische benadering om te beschrijven wat er 

lokaal van waarde wordt geacht. Ik heb alle begrip voor het zorgvuldig omgaan met landschap e.d. 

Sterker nog - als agrarisch ondernemer zie ik mij als rentmeester van dat stukje Goirle waar ik de 

verantwoordelijk voor ben. Waar ik grote moeite mee heb zijn een aantal criteria die in het 

Afwegingskader worden beschreven en de organisatorische, technische, en financiële haalbaarheid 

onmogelijk maken. Ik roep uw Raad op met elkaar diepgaand en onder begeleiding van een expert de 

discussie hierover te voeren. De impact van hetgeen er nu geschreven staat maakt dat initiatieven 

moeilijk haalbaar blijven.  

  

3. Enkele voorbeelden van de ontbrekende logica in het Afwegingskader:  

3.2 Net-capaciteit:  

- Er wordt gesteld dat alle zonneparken op het hoofdstation in zuid-Tilburg moeten worden 

aangesloten, opdat zon-op-dak immer aangesloten kan worden. Dat alle daken worden volgelegd 

met zonnepanelen is onhaalbaar en een utopie. Niet alleen beslist een vastgoedeigenaar daar zelf 

over (waarbij de onzekerheid over bijvoorbeeld de salderingsregeling particulieren niet zal 

stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen), maar niet alle daken zijn niet geschikt of geschikt te 

maken.     

Daarmee is de claim op netwerkcapaciteit niet realistisch.  

Voor zonneparken zoals in mijn geval zijn er technische oplossingen voorhanden die slechts in 

geringe mate aanspraak maken op de netwerkcapaciteit. Tegenwoordig is het al zo dat zonneparken 

op een maximum van 60-70% van het opgesteld vermogen worden aangesloten. Zonneparken 

produceren slechts op enkele momenten per jaar maximaal het opgesteld vermogen.  

- Clusters van zonneparken hebben de voorkeur. Dat suggereert dat alleen gebundelde initiatieven 

worden toegestaan. Kleinschalige initiatieven zijn gemakkelijker in het landschap inpasbaar en 

kunnen (op basis van ervaringen elders)  sneller rekenen op lokaal draagvlak. Ook is het organiseren 

van lokaal eigendom via bijvoorbeeld een postcoderoos- aanpak gemakkelijker. Dat is nu precies wat 

met mijn zonneweide voor ogen heb.  

4.2 Landschappelijke inpassing 

- De afbeelding op pagina 9 toont de Goirlese deelgebieden met hun specifieke inpassingsregels. De 

Abcovensedijk ligt in het zuidwesten van de gemeente. Het betreffende kavel aan de Abcovensedijk 

valt buiten de aanduiding 1.4 Oost: Beekdallandschap van Oude en Nieuwe Ley. Echter kijkend naar 

de criteria die voor 1.4 Oost gelden blijft mijn zonneweide mogelijk. De ambtenaar in deze heeft mij 

nog geen overtuigend bewijs kunnen tonen dat mijn kavel in deelgebied 1.4 valt. Zelfs consultatie 

van de provincie heeft geen helderheid geboden.  

 



4.4 Landbouw  

- Mijn locatie aan de Abcovensedijk wordt extensief ingezet als weidegrond en zo nu dan voor de 

teelt van mais. Bruto is de locatie zo’n 3 ha groot. Daarmee lijkt de aanduiding “Grootschalige 

voedselproductie” niet op mijn locatie van toepassing.  

5.1 Lokaal eigenaarschap   

- De zonneweide op mijn kavel wordt bij voorkeur 100% lokaal eigendom. Qua schaal moet dat zeker 

kunnen. Daarmee zou het de eerste zonneweide in Goirle en Hart van Brabant worden in lokaal 

eigendom.  

5.2. Energie- of omgevingsfonds 

- Er wordt een afdracht van €0,50 per MWh voorgesteld, gebaseerd op de Gedragscode Wind op 

Land. De business case en verdiencapaciteit voor zonprojecten zijn van een andere orde van grootte 

dan windprojecten. Waar rendementen voor windprojecten bijvoorbeeld 8-11 % kunnen zijn, liggen 

die van zonprojecten tussen de 3-5 %. Met de beoogde afdracht wordt een grote aanslag gepleegd 

op de verdiencapaciteit. Vervolgens, met het uitgangspunt lokaal eigendom, vloeit een groot deel 

van de opbrengst terug naar een fonds waar de deelnemers in een project geen zeggenschap over 

hebben. 

Dat zet een enorme rem op de investeringsbereidheid bij bewoners.  

  

Met enthousiasme en geloof in het verduurzamen van onze gemeente heb ik de afgelopen jaren 

constructief meegewerkt en gedacht aan het mogelijk maken en versnellen van de energietransitie. 

Met dit afwegingskader worden meerdere initiatieven onhaalbaar.  

Laat ik afsluiten met een vraag aan uw Raad: Wat willen we met het afwegingskader bereiken en 

voldoet het huidige kader daaraan?  

  

In afwachting van uw berichten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Griffie gemeente Goirle 

T (013) 5310 610 


