
Geachte raadsleden, 

Dank dat ik namens buurtvereniging Spagoza nog mag inspreken op het raadsvoorstel definitieve 

besluitvorming Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) In alinea 1.11 wordt gesproken over het 

ontwikkelen van 3 zonneparken in de gemeente Goirle. Een daarvan is de locatie Waterzuivering in 

Riel.  

We willen ons als buurtvereniging proactief opstellen en meedenken voor wat de beste oplossing zou 

kunnen zijn voor de realisatie van een zonnepark van 6 h in de omgeving. En daarom ook niet 

meteen het plan afschieten zonder een goed alternatief te bieden. Daarom  willen we de 

gemeenteraad graag op een mogelijk alternatieve locatie in de omgeving wijzen. Het gebied rondom 

de waterzuivering is vruchtbare landbouwgrond. Daarnaast heeft het ook een beeldbepalend 

karakter wanneer je Riel via het Bels lijntje binnen rijdt. Aan de andere kant van de lei ligt een een 

perceel van 6 ha waar vervuilde grond is gestort. Ook al is dit Tilburgs grondgebied, we zouden de 

raad willen verzoeken of het mogelijk is om deze grond in te zetten voor het zonnepark. Wij denken 

dat deze locatie veel geschikter is om het Zonnepark te realiseren. Om de volgende redenen. 

- Er wordt geen waardevolle landbouwgrond opgeofferd. 
- Er zijn geen direct omwonende  
- Het perceel dat we aandragen bevat vervuilde grond. 
- De 3 percelen (Tilburg E2218, 2254, 2255) zijn bij elkaar opgeteld 6 ha. Gelijk aan het plan 

gebied bij de waterzuivering. 
- De Gemeente Goirle trekt in de energie transitie op met de gemeentes de bij het Hart van 

Brabant zijn aangesloten. Daarbij zouden harde gemeente grenzen niet leidend moeten zijn. 
- Het gebied waar nu het Zonnepark is ingetekend is beeldbepalend op het moment dat je 

vanaf het Bels Lijntje Riel binnen fietst. Het zou zonde zijn wanneer er 6 ha aan 
Zonnepanelen worden geplaatst. 

- Voor zover bekend is er nog geen deal met de grond eigenaar dus is nu nog kijken naar 
andere mogelijkheden nog steeds een optie. 

- Deze locatie is misschien ook goedkoper alternatief met betrekking tot de grond huur. 
 
Daarnaast zouden we ook willen aan dringen op een transparante inpassingsprocedure waarbij de 

buurt wordt betrokken. In een brief van de gemeente is vorig jaar aangekondigd dat er onderzoek 

was gestart of de locatie rondom de waterzuivering geschikt zou zijn voor een zonnepark. Daarin 

werd ook verkondigd dat er een omgevingsdialoog zou gaan plaats vinden. Deze heeft echter nog 

steeds niet plaats gevonden. Vanuit de gemeente werden we doorverwezen naar de initiatiefnemer, 

Duurzaam Goirle Riel. Zij wilde pas een gesprek aangaan op het moment dat er een deal zou zijn met 

de grond eigenaar. En in de krant moeten we lezen dat deze locatie al in een vergevorderd stadium 

is. Totaal geen transparantie dus. Bij ons al buurtbewoners bekruipt het gevoel dat er straks meer 

een omgevingsmonoloog zal gaan plaats vinden waarin de plannen worden mede gedeeld ipv dat je 

de buurt erbij wordt betrokken. 

Omdat de gemeente Goirle aangesloten is bij het Hart van Brabant zou het mogelijk moeten zijn om 

hier samen met de gemeente Tilburg in op te trekken. Dit omdat het Zonnepark minimaal voor 25 

jaar wordt aangelegd. Daarbij vinden we dat de raad moet kijken naar de beste gebiedsoplossing. Het 

zou zonde zijn om deze mogelijkheid niet te onderzoeken.  

Dank voor u aandacht. 
Namens Buurtvereniging SpaGoZa 



 

Bijlagen 

 

Figuur 1 Mogelijke alternatieve locatie 



 

Figuur 2 Ingezoomd inclusief kavelnummers 

 

Kavelnr M² 

2218 3205 

2254 40170 

2255 13600 

 56975 

  

  
2280 16725 

 73700 
 

Tabel kavelnummers plus oppervlakte. 
De 3 kavels zijn bij elkaar 5,7 Ha 
Kavel 2280 zou erbij betrokken kunnen worden voor de ontsluiting. 


