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Kennisnemen van 
Het Toetsingskader voor locaties Zonneparken Goirle.  
 
Inleiding 
Begin 2019 heeft de gemeenteraad de visie Zonnewijzer en Windrichting vastgesteld. Hierin is 
berekend hoeveel energie Goirle verbruikt en duurzaam zou moeten opwekken om energieneutraal 
te worden.  Het Concept bod Regionale Energie en Klimaatstrategie Strategie is ter vaststelling aan 
ons college aangeboden. Voordat wij hierover een definitief besluit nemen, willen wij bij uw raad 
peilen of er wensen of bedenkingen zijn. Hiervoor is een afzonderlijk raadsvoorstel toegezonden.  
In het concept-bod REKS is een handreiking voor zonnevelden opgenomen. Parallel aan het REKS-
traject is met input van onze stakeholders ons lokale toetsingskader afgerond, op basis waarvan we 
de ingediende initiatieven kunnen gaan afwegen. Dit hebben we uw raad immers toegezegd. De 
afwegingsmethodiek in beide kaders sluit op elkaar aan. We hebben ons ingespannen om ons lokale 
kader en de regionale handreiking goed op elkaar af te stemmen, zodat wij onze ambities kunnen 
gaan realiseren. Wij denken dat dit gelukt is. 
 
Informatie 
Op basis van de visie Zon en Wind en de REKS heeft het college de volgende (samengevatte) 
voorwaarden opgenomen in het lokale afwegingskader: 

• Het initiatief moet voor 1 januari 2020 zijn aangemeld 

• Niet op Natuurnetwerk, Beekdalen, Grootschalige voedselproductie landschappen of 
Woningbouwlocaties 

• Aansluiting op het hoofdstation in zuid Tilburg, clustering van initiatieven heeft voorkeur 

• Minimaal 25% onbedekte grond, investeren in biodiversiteit en landschappelijk ingepast 

• De Waterbergfunctie moet gewaarborgd blijven 

• Voldoen aan Sociale Meerwaarde zoals lokaal eigenaarschap en/of energiefonds 
 
Initiatieven die hieraan voldoen komen in aanmerking voor een vergunning. De vergunning is voor 
maximaal 25 jaar. Voor een uitgebreide beschrijving van ons lokale kader en de afwegingscriteria, 
verwijzen wij naar de bijlage. 
 
Vervolg 
In het raadsvoorstel behorende bij het concept-bod REKS staat de planning en het vervolg 
uitgebreid beschreven. Nu we een lokaal kader hebben vastgesteld kunnen we op basis van dit 
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afwegingskader locaties afwegen en kan het vergunningsproces voor lokale initiatieven worden 
opgestart. Voor een vergunningstraject staat standaard een termijn 6 maanden. 
 
Communicatie 
De initiatiefnemers en betrokkenen krijgen het afwegingskader inclusief bijlagen toegezonden. 
 
 Bijlagen 
1. Afwegingskader Zonneparken Goirle 
 

 


