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Kennisnemen van 
Stand van zaken en vergunningsprocedure voor zonneparken in Goirle.  
 
Inleiding 
Om energieneutraal te worden heeft Goirle o.a. 40 hectare netto zonnepanelen nodig (Visie Zon & 
Wind). Op basis van het Afwegingskader heeft het college een eerste inschatting gemaakt van 
wenselijkheid van de voorgestelde locaties (RIB 27-05-2020). De initiatiefnemers op potentieel 
positieve locaties zijn aan de slag gegaan met hun plannen om een vergunning aan te vragen. 
Hieronder geven wij de stand van zaken over de vergunningsprocedure. 
 
Informatie Stand van zaken projecten 
 
Gorps Baantje 
We hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor een park van ongeveer 6 hectare netto aan het 
Gorps Baantje. Dit project heeft ondertussen een omgevingsdialoog georganiseerd. De 
initiatiefnemers en omwonenden zijn aanpassingen overeengekomen. De aanvraag is gepubliceerd 
in het Goirles Belang. Nadat de ontwerpvergunning is gepubliceerd kan iedereen de stukken inzien 
en eventueel een zienswijze indienen. Daarna besluit het college over de vergunning (zie verder op: 
Informatie vergunningsprocedure). 
Vattenfall heeft voor dit project een webpagina gemaakt: https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-
doen/onze-activiteiten/zonneweide-goirle  
 
Beeksedijk 
Ook het initiatief aan de Beeksedijk heeft een vergunningaanvraag ingediend. Na overleg met 
omwonenden is het voorgenomen plan flink aangepast. De 2 initiatieven van totaal 10 hectare netto 
zijn teruggebracht tot een initiatief van 6 hectare netto. Ook is het landschapsplan aangepast. Er 
staan nog meer overleggen gepland. Nadat alle aangepaste stukken zijn ingeleverd, kan ook dit 
project verder in de procedure.  
 
Voor deze eerste twee projecten geldt een (externe) tijdsdruk om de SDE-subsidie van eind 2020 te 
halen. Hiervoor is een verleende vergunning nodig (nog geen onherroepelijke).   
 
Abcovensedijk 
We verwachten binnenkort een aanvraag voor een kleiner park aan de Abcovensedijk (1,5 hectare 
netto). De initiatiefnemers zijn/gaan nog in gesprek met omwonenden voor de omgevingsdialoog. 

https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-activiteiten/zonneweide-goirle
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Op dit moment is er nog geen concreet uitgewerkt plan, het is een puzzelstuk waarin kan worden 
geschoven. De initiatiefnemers willen hier een ‘postcoderoos’ project van maken. Hierdoor hebben 
zij niet de tijdsdruk van de SDE-subsidie van 2020. 
 

De Postcoderoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is geïntroduceerd 
als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de 
zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. Deze regeling is niet te combineren met een 
SDE-subsidie. Meer lezen: https://www.postcoderoosregeling.nl  

 
Waterzuivering Riel 
Op deze locatie spelen twee initiatieven. Een initiatief van een grondeigenaar (+/- 5 hectare netto) 
en een initiatief van de gemeente zelf (+/- 3 hectare netto). Voor de gemeentegrond geldt ook een 
natuurambitie (EVZ) met daarvoor provinciale subsidie. Zowel de grondeigenaar als het college 
hebben de Energie coöperatie Duurzaam Riel Goirle gevraagd een project uit te werken. Er is nog 
geen concreet uitgewerkt plan. Er is ook nog geen omgevingsdialoog georganiseerd.  
Vanwege de natuurambitie en subsidies is hier extra rekenwerk nodig. Afhankelijk van hoeveel 
hectare natuurontwikkeling er wordt gerealiseerd krijgt de gemeente Provinciale subsidie. Minder 
natuur is dus ook minder subsidie. De verminderde subsidie moet gecompenseerd worden door 
opbrengst van de zonnepanelen. Minder zonnepanelen leidt tot minder opbrengst, te weinig 
opbrengst wil zeggen dat het initiatief niet rendabel is en dus niet doorgaat. 
Dit project is wel afhankelijk van de SDE-subsidie. Of dit eind 2020 of 2021 wordt, is nu niet zeker. 
 
Hoge Wal 
De locatie betreft een klein park van maximaal 1,5 hectare netto zonnepanelen. De initiatiefnemer 
heeft contact gelegd met grondeigenaren. Er is nog geen uitgewerkt plan en nog geen 
omgevingsdialoog. Ook is nog niet duidelijk of er SDE-subsidie nodig is of dat het plan anderszins 
gefinancierd wordt. De initiatiefnemer geeft aan dat ze hard werken aan de planvorming maar 
voorlopig niks concreets kan melden. 
 
Gilzerbaan-A58 
De initiatiefnemers van dit kleinere park (1,5 hectare) hebben het project tijdelijk stopgezet vanwege 
interne overwegingen. Dit project gaat op zijn vroegst volgend jaar weer verder. 

 
Poppelsweg 
De initiatiefnemer van een kleiner park van 1,5 hectare heeft aangegeven toch niet geïnteresseerd 
te zijn in een zonnepark. Dit project is komen te vervallen. 
 
Informatie Vergunningsprocedure 
 
Wij verwachten de vergunningsprocedure voor de eerste drie projecten dit jaar af te ronden 
(verlenen of weigeren). Beide Projecten Waterzuivering en Hoge Wal is afronding van de 
vergunningsprocedure in 2020 hoogst waarschijnlijk niet haalbaar. Voor de overige projecten zijn we 
afhankelijk van de overwegingen van de initiatiefnemers. 
 
 Voor elk initiatief geldt dezelfde procedure: 
 

• Alle vergunningaanvragen worden gepubliceerd in Het Goirles Belang. 
• Verslag van de omgevingsdialoog is onderdeel van de vergunningaanvraag. 

https://www.postcoderoosregeling.nl/
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• Als de aanvraag compleet is, wordt deze 6 weken ter inzage gelegd en volgt een nieuwe 
publicatie. 

• Iedereen kan dit inzien en op reageren middels een zienswijzen. 
  

• Het college neemt na de terinzagelegging van 6 weken een beslissing over de aanvraag. 
• Hierbij neemt hij de omgevingsdialoog en de eventueel ingediende zienswijzen in overweging. 

  
• Indien verleend, wordt de verleende vergunning ook gepubliceerd. 
• Het is niet mogelijk bezwaar te maken op de verleende vergunning. 
• Het is wel mogelijk beroep aan te tekenen. 
• Hiervoor is het noodzakelijk dat óók een zienswijze is ingediend in het voortraject. 
• Initiatiefnemers kunnen in beroep gaan tegen een geweigerde vergunning. 

 
Transport schaarste Enexis 
Enexis heeft wederom een waarschuwing afgegeven dat er op station Tilburg Zuid weinig ruimte 
meer is. Zoals in het Afwegingskader is opgenomen, is dit geen afweging voor de 
vergunningverlening. De gemeente verleent de vergunning, daarna is het tussen initiatiefnemer en 
Enexis. De projecten Gorps Baantje en Beeksedijk hebben al een offerte van Enexis gehad. Zij geven 
aan hierdoor verzekerd te zijn van aansluiting. Voor de andere projecten is dit spannender. 

 
Vervolg 
In deze eerste ronde gaan we de 40 hectare niet halen, dat was op voorhand al duidelijk. Het college 
evalueert hoe de eerste ronde is verlopen. Daarna kan een tweede ronde opgestart worden. Het 
college stuurt de evaluatie voor de tweede ronde naar de raad. 
 
Communicatie 
Zie: vergunningsprocedure. 
 
Bijlagen 
N.v.t. 

 
 


