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Kennisnemen van 
Conflicten met vastgesteld beleid bij de uitvoering van de moties die in het kader van de 
besluitvorming van de concept-omgevingsvisie zijn ingediend, en de wijze waarop we daarmee willen 
omgaan. 
 
Inleiding 
Op 1 juni heeft besluitvorming over de concept-omgevingsvisie plaatsgevonden. Daarbij heeft uw 
raad een aantal moties aangenomen waarmee u het college richting wil geven bij het afronden van 
de omgevingsvisie. Bij de doorvertaling van een tweetal moties hebben wij echter geconstateerd, dat 
er strijdigheid is met vastgesteld beleid, waardoor wij deze moties niet kunnen doorvoeren in de 
omgevingsvisie. 
 
Informatie 
De volgende moties blijken niet uitvoerbaar te zijn. 
 
Motie Splitsing deelgebied A58-zone 
Met deze motie wordt het college opgedragen om in de Omgevingsvisie het gebied A58-zone 
Westkant toe te voegen aan deelgebied Buitengebied West. Uw overweging is dat de functies en het 
landschap van gebied A58 Westkant goed aansluiten bij deelgebied Buitengebied West, zowel op het 
gebied van landbouw als natuur (ecologische verbindingszones). 
 
Bij het toevoegen van het gebied A58-zone Westkant aan deelgebied Buitengebied West worden 
beperkingen opgelegd aan de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Immers, binnen 
Buitengebied-West zijn op dit gebied alleen kleinschalige initiatieven mogelijk, zolang dit voor eigen 
gebruik is en niet ten koste gaat van zon op dak, agrarische grond of natuurgebieden. Zoals uw raad 
bekend is, zijn geruime tijd geleden de voorbereidingen gestart om in dit gebied grondgebonden 
zonneparken te realiseren (Gilzerbaan en Waterzuivering Riel). Dit zou binnen het beleid voor 
Buitengebied West niet mogelijk zijn geweest. De ontwikkeling van zonneparken in dit gebied langs 
de A58 past binnen ons huidige beleid, zoals vastgelegd in zowel het kader “Zonnewijzer en 
windrichting”, het afwegingskader zonneparken als de REKS. 
 
Bij de verwerking van deze motie passen wij de kaart Buitengebied West aan. Wij breiden de kaart 
uit met toevoeging van het gebied A58-zone Westkant zoals uw raad heeft gevraagd. Echter om het 
conflict met het huidige beleid te voorkomen, houden wij in de zone tussen het Zandeind/Gilzerbaan 
en de A58 de mogelijkheid voor grondgebonden zonneparken open. 
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Motie Windmolens niet in of bij natuurgebieden 
Met deze motie wordt het college opgedragen om in de Omgevingsvisie op te nemen dat 
natuurgebieden uitgesloten zijn voor plaatsing van windmolens, windmolens niet worden geplaatst 
binnen een afstand van minimaal 500 meter tot de grenzen van Natura 2000 gebieden en 
windmolens niet worden geplaatst binnen een afstand van minimaal 250 meter tot de grenzen van 
Natuurnetwerk Brabant. De overweging is dat de omzetting van naaldbos naar loofhoutbos in 
natuurgebieden niet mag leiden tot het plaatsen van windmolens in deze bossen, de plaatsing van 
windmolens in natuurgebieden nu niet wordt uitgesloten en het niet gewenst is om windmolens te 
plaatsen direct naast natuur, zodat kwetsbare soorten worden beschermd. 
 
Zoals uit bijgevoegd kaartbeeld blijkt legt uitvoering van de motie grote beperkingen op aan de 
realisatie van windmolens in de gemeente Goirle. Binnen de gekleurde gebieden kunnen windmolens 
bij uitvoering van deze motie niet gerealiseerd worden. Binnen de overblijvende witte gebieden zijn 
windmolens niet mogelijk, gelet op beperkingen van de radar (westzijde) en de aanwezigheid van 
woningen (kernen Riel en Goirle). Dit is strijdig met ons huidige beleid, zoals vastgelegd in het kader 
“Zonnewijzer en windrichting”. Daarin heeft uw raad immers expliciet opgedragen om initiatieven 
voor de opwekking van duurzame energie zoveel mogelijk kans te geven en daarbij ruimte te bieden 
voor ten minste 2 clusters windenergie. Recent heeft uw raad het REKS-bod vastgesteld. Met de 
realisatie van energiehubs moet invulling gegeven worden aan de regionale doelstelling om in 2050 
energieneutraal te zijn. De motie belemmert de realisatie van energiehub De Baars en de realisatie 
van wind boven nieuw bos (na 2030) volledig. Bij de REKS heeft uw raad een motie aangenomen om 
een zeer kritische houding aan te nemen over het zoekgebied wind boven bos en een integraal 
onderzoek -landschapsvisie- te laten uitvoeren alle naar de opgave in het zoekgebied (landbouw, 
natuur, bos, recreatie en klimaat). De nu ingediende motie in het kader van de concept-
omgevingsvisie gaat echter veel verder dan dat. 
 
Het sturen op afstanden vanaf natuurgebieden komt ook niet overeen met de sturingsfilosofie om 
met de omgevingsvisie meer op kwalitatieve doelen te sturen dan op kwantitatieve normen en 
regels. Denk hierbij aan het verschil tussen het doel om natuur te beschermen tegen mogelijk 
negatieve impact van windbossen in plaats van nu al exacte afstanden van natuurgebieden 
opnemen, zonder dat duidelijk is of dat het doel dient.  
 
Om dit conflict te voorkomen zullen wij in de omgevingsvisie geen afstanden voor windmolens ten 
opzichte van natuurgebieden opnemen. Wel zullen wij expliciet vermelden dat de realisatie van 
windmolens in bestaande natuurgebieden (Natura 2000 en NNB) uitgesloten is. Dit sluit namelijk wel 
aan bij zowel ons eigen beleid als de REKS. Ook zullen we opnemen dat bij de plaatsing van 
windmolens in combinatie met nieuw bos, eerst het concept wind boven nieuw bos uitgewerkt dient 
te zijn, waarbij op basis van o.a. nader onderzoek naar natuurwaarden en de effecten op flora en 
fauna, een kader voor de plaatsing van windmolens wordt vastgelegd.  
 
Vervolg 
In de ontwerp-omgevingsvisie wordt de doorvertaling van deze ingediende moties conform deze RIB 
uitgevoerd. 
 
Bijlagen 
Kaartje zonering windmolens 
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