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Kennisnemen van
De stand van zaken van de uitvoering van de Visie Zonnewijzer en Windrichting en de relatie met de
Regionale Energie- en Klimaatstrategie.
Inleiding
Begin 2019 heeft u de visie Zonnewijzer en Windrichting vastgesteld. Uitgangspunt is dat Goirle de
eigen energiebehoefte duurzaam gaat opwekken. Hierbij is aangegeven dat zon op alle daken altijd
voorkeur heeft, maar niet genoeg zal zijn. Naast zon op dak streven we naar 40 hectare zonneparken
en 2 clusters windmolens.
Ten aanzien van grootschalige zonneparken zijn wij aan de slag gegaan om concrete toetsingscriteria
op te stellen. Welke initiatieven krijgen voorrang, welke voorwaarden zijn van toepassing, welke
initiatieven vinden we niet wenselijk? Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand
van zaken en het vervolg.
Informatie
Lang maar waardevol proces
Wij hebben de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in contacten met betrokkenen om een zo breed
mogelijk gedragen kader voor de initiatieven op te stellen. Het proces hiertoe was zeer interactief en
leerzaam.
Aspecten zoals energiefondsen, betaalplanologie, schaarse rechten, biodiversiteit, netcapaciteit en
de REKS waren relatief nieuw of in ieder geval opnieuw te overwegen ten aanzien van zonneparken.
Elke overweging hebben we ook weer met verschillende stakeholders besproken. We hebben in
ieder geval gesproken met:
• Buurgemeenten
• Waterschap
• Provincie NB
• BOM
• Stichting MOED
• Biodiversiteitsteam Riel-Goirle
• Energie Coöperatie Riel-Goirle
• Vereniging Toerisme Goirle
• Enexis
• ZLTO Hart van Brabant
• Imkers Alphen en Goirle
• Huidige initiatiefnemers

College

Schaarse rechten
Omdat het aantal hectare zonneparken in Goirle beperkt is tot 40 hectare, zijn de vergunningen
hiervoor een schaars recht. Om iedereen gelijke kansen te geven, hebben we een algemene oproep
gedaan (tot 1 januari 2020). Dit is ook nodig om de afweging en keuze die later gemaakt wordt
juridisch te borgen. We hebben alle bestaande initiatiefnemers hier individueel van op de hoogte
gesteld.
De oproep heeft veel reacties opgeleverd. Hierdoor hebben meer lokale initiatiefnemers de kans op
mee te doen aan Goirles energietransitie. Daarnaast hebben wij meer kans de beste projecten te
realiseren.
De eerste 40 hectare zon
De initiatieven ontstijgen de 40 hectare echter ruimschoots. Ondertussen bestaat interesse voor
bijna 250 hectare. Het kleinste initiatief is iets meer dan 2 hectare en het grootste initiatief is
ongeveer 130 hectare. De initiatieven zijn verspreid over heel Goirle. Er zijn een aantal lokale
ontwikkelaars en een paar grote spelers.
Wij menen dat de 40 hectare die in de visie Zon en Wind is opgesteld een heel goed begin is voor de
duurzame energie-opwek in Goirle. Het gaat uit van de eigen broek ophouden, eigen boontjes
doppen. Conform het raadskader Zonnewijzer en Windrichting.
Toetsingscriteria Goirle
Wij hebben momenteel een concept Toetsingscriteria Zonneparken opgesteld. Deze criteria zijn een
concretisering van het raadskader Zon en Wind en ander beleid zoals het Landschapsbeleidsplan. We
hebben het concept aan de stakeholders en huidige initiatiefnemers voorgelegd voor een eerste
reactie. We verwachten de Toetsingscriteria begin 2020 vast te stellen. Idealiter gelijk met of vlak na
de REKS.
Omgevingsdialoog
Zodra de nota Toetsingscriteria is vastgesteld, kunnen we aan de slag met de vergunningverlening.
Een van de voorwaarden is een omgevingsdialoog, in gesprek gaan met omwonenden. We willen
deze gesprekken samen met de initiatiefnemers aangaan. Inwoners en andere belanghebbenden
kunnen de vergunningen aanvechten middels bezwaar en beroep. We gaan dus opnieuw veel
investeren in het proces, alleen dan per initiatief.
Relatie REKS
In Hart van Brabant wordt momenteel een regionale energiestrategie opgesteld. Hierin worden
spelregels afgesproken over zon- en windontwikkelingen. De lokale ambities worden hierin
meegenomen.
Op 12 februari wordt het concept ontwikkelscenario aan de gemeenteraden van Hart van Brabant
gepresenteerd. Op dit moment wordt ook regionaal gewerkt aan een voorstel voor een kader
grootschalige opwek zon. Daarbij wordt vertrokken vanuit de kaders die enkele gemeenten in Hart
van Brabant al hebben opgesteld, waaronder Goirle. De inspanningen zijn erop gericht om ons lokale
en regionale kader zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
De planning binnen de REKS is om dit document klaar te hebben als begin maart het volledige
concept-bod REKS wordt vrijgegeven voor het formele besluitvormingsproces binnen de gemeenten.
We proberen het zo te plannen dat ons lokale kader kort hierna kan worden vastgesteld door het
college.
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Vervolg
4 Februari beeldvormende raadsvergadering Goirle
12 Februari presentatie concept ontwikkelscenario REKS gemeenteraden Hart van Brabant
Maart start besluitvorming concept ontwikkelscenario REKS
Maart-april besluitvorming college Goirle lokaal Toetsingscriteria Zonneparken
Communicatie
We hebben de afgelopen tijd veel met betrokkenen, experts en initiatiefnemers gesproken. Dit heeft
ons veel informatie opgeleverd. Deze informatie hebben we verwerkt in het huidige concept
Toetsingskader. Op het definitieve kader kan uiteraard worden gereageerd. Natuurlijk wordt u
via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Vervolgens komt per initiatief een omgevingsdialoog. Op deze manier communiceren we direct met
omwonenden.
Bijlagen
Geen bijlagen.

