
Technische vragen CDA 

1) Is er al wat te zeggen over de cijfers van hernieuwbare energie 2020? Bijlage 1, pagina 8. Er staat 

dat het doel voor 2020 14% is, en dat de situatie in 2017 5,3% was. Zijn er recentere gegevens over 

de situatie in 2020? 

Voor het volgen van de energiecijfers gebruiken we gegevens van de Klimaatmonitor. Hierin zijn nog 

geen gegevens van 2019 of 2020 opgenomen. In 2018 was volgens de klimaatmonitor 7% van de 

gebruikte elektriciteit in Goirle duurzaam opgewekt. 

2) In de brief van de rekenkamercommissie wordt op pag. 4 gerefereerd aan de moties die over de 

energietransitie gaan. Kunnen die gebundeld en bijgevoegd worden als bijlage bij de stukken? 

Zie bijgevoegde bijlage. 

3. Hoeveel (particuliere) initiatieven liggen er al ‘op de plank’ bij de gemeente Goirle met betrekking 

van het opwekken van duurzame energie? Dus zowel van particulieren, als van bedrijven. Hoeveel 

aanvragen zijn er? Om wat voor typen energie gaat het? Om hoeveel capaciteit gaat het in totaal? 

Er zijn nu 13 initiatieven voor zonneparken in totaal 210 hectare. Vier projecten zijn al zover dat ze de 

vergunning direct willen aanvragen. Andere projecten zijn nog in ontwikkeling. Er zijn 2 initiatieven 

voor wind. Deze initiatieven zijn nog niet zover uitgewerkt dat een vergunningaanvraag op korte 

termijn wordt verwacht. 

Behalve één project op gemeentegrond, zijn alle projecten op particuliere grond en dus min of meer 

particuliere initiatieven. Een initiatiefnemer kan de uitvoering echter aan een bedrijf overlaten. Het 

aanleggen van 1 hectare kost 0,6 tot 1 miljoen euro, de meeste particulieren krijgen dit niet alleen 

gefinancierd. Bovendien moeten alle projecten streven naar lokaal eigenaarschap. Dus het 

onderscheid particulier-bedrijf is niet zo scherp. 

1 Netto hectare zon is goed voor 900.000 kWh/jaar, oftewel stroom voor 300 huishoudens. Netto wil 

zeggen exclusief landschappelijke inpassing en ruimte tussen panelen. Ook is de opbrengst afhankelijk 

van nieuwste technieken zonnepanelen en gunstige weeromstandigheden. Voor windinitiatieven is 

nog niet te zeggen wat dit zal opleveren, afhankelijk van welke windmolens (klein of groot, nieuwste 

technieken). Wel leveren windmolens vele malen meer op dan zonnepanelen. 

 

Technische 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? 

Vraag 2: Zo nee, hoe zit het dan wel? 

Dit  zijn  politieke vragen en zullen door het college beantwoord worden. 

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? 

Dit is een politieke vraag en zal door het college beantwoord worden. 



Technische vragen PvdA 

1. Commerciële bedrijven doen een beroep op de gemeente om grotere panelenvelden toe te 

staan. Hoe staat het college hier tegenover? 

Dit is een politieke vraag en zal door het college beantwoord worden. 

2. Het energienetwerk van Enexis kan tot 2030 nog geen grootschalige opwek vanuit Goirle 

hanteren. Beperkt dit onze ambities op de korte termijn? 

Volgens de berekeningen van Enexis (hoofdstuk 7 concept bod) worden op basis van het nu 

voorliggende bod na 2025 knelpunten verwacht op het station Tilburg Zuid, het station waar 

initiatieven vanuit Goirle op moeten worden aangesloten. Tot dat moment lijkt er ruimte te zijn op dit 

station voor aansluiting van Goirlese initiatieven. Dit zal afhankelijk zijn van wat er aan concrete 

initiatieven zal worden ingediend. De komende maanden zal hierop door Enexis nog een 

verdiepingsslag worden gemaakt.  

3. 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? 

Dit is een politieke vraag en zal door het college beantwoord worden. 

 

 

 


