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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de stand van zaken rondom het beoogd zonnepark aan Zandeind in Riel. 
 
Inleiding 
Uw gemeenteraad heeft op 15 januari 2019 de nota Zonnewijzer en Windrichting vastgesteld, en 
heeft het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om aan de slag te gaan met de 
opwek van duurzame energie binnen onze gemeente.  
Op basis hiervan heeft het college het Afwegingskader Zonneparken vastgesteld. Hierna is een 
tender uitgeschreven en zijn de ingediende initiatieven afgewogen. Het college heeft uw raad 
regelmatig op de hoogte gehouden over dit traject middels raadsinformatiebrieven. Uit de eerste 
tender zijn drie grootschalige zon-op-veld projecten overgebleven die voldoen aan de vastgestelde 
beleidskaders. Deze projecten zijn vervolgens opgenomen in de REKS als vergevorderd.  
Een van de drie initiatieven is een zonnepark bij Zandeind in Riel. Hier hebben wij als gemeente 5 
hectare grond in bezit. Onlangs vond de omgevingsdialoog tussen de initiatiefnemer van het 
beoogde zonnepark, Duurzaam Riel Goirle (DRG) en omwonenden plaats. In deze brief lichten wij de 
laatste stand van zaken toe.  
 
Informatie  
Voor 1 januari 2020 moesten bij de inventarisatie voor het afwegingskader, behorende bij de Visie 
Zonnewijzer en windrichting’ initiatieven voor opwek van duurzame energie officieel aangemeld zijn. 
Bij deze inventarisatie is 5 hectare privégrond bij Zandeind officieel aangemeld met een hiervoor 
opgesteld tenderformulier. De 5 hectare gemeentegrond (waarvan 1,4 ha zon op veld) is intern  
toegevoegd aan de inventarisatielijst zonder het tenderformulier te gebruiken. Voor een volledig 
transparant proces had ook de gemeentegrond officieel aangemeld moeten worden. Dit is niet 
gebeurd en daarom een fout in de procedure. De eigenaar van de privégrond heeft later, na sluiting 
van de tendertermijn (1 januari 2020), een aangrenzend perceel aangekocht van 1,4 hectare en dit 
aanvullend beschikbaar gesteld voor het zonnepark. Deze 1,4 hectare privégrond is ook niet op de 
juiste manier aangemeld voor de inventarisatielijst. Dit houdt dus in dat ook deze grond niet ingezet 
kan worden voor het beoogde zonnepark.  
 
Voor alle grondeigenaren en de initiatiefnemer, betreuren wij dit ten zeerste. Wij zijn dit nieuwe 
proces twee jaar geleden begonnen. De energietransitie, het verdelen van schaarse rechten en het 
vergunnen van zonneparken hebben wij zo goed mogelijk proberen te organiseren. Uiteraard hebben 
wij gekeken hoe andere gemeenten het eerder gedaan hebben en hebben wij vooraf en tussentijds 
adviezen ingewonnen. Het is een leerproces voor ons allemaal. De leerpunten nemen we mee in de 
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evaluatie van het totale proces. Deze evaluatie staat gepland voor eind dit jaar. Van de uitkomsten 
brengen wij u op de hoogte.  
 
Communicatie  
Tijdens de oordeelsvormende vergadering over de REKS op 6 april, spraken omwonenden van 
Zandeind en een bestuurslid van de buurtvereniging SpaGoZa in. Wethouder Franssen heeft de 
insprekers tijdens de vergadering uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek vond plaats op maandag 
19 april 2021. Daarna is er per e-mail en telefonisch veelvuldig contact geweest tussen medewerkers, 
wethouder Franssen, de initiatiefnemers en omwonenden. Op 7 juli 2021 is namens wethouder 
Franssen een uitnodiging verstuurd om nogmaals in gesprek te gaan over het proces rondom het 
initiatief voordat de omgevingsdialoog formeel van start zou gaan op 14 juli. Op deze uitnodiging 
heeft de gemeente geen reactie ontvangen. 
 
Woensdag 14 juli 2021 hield DRG een informatieavond voor omwonenden, als onderdeel van de 
omgevingsdialoog over het beoogde zonnepark aan Zandeind in Riel. Tijdens deze avond werden 
vragen gesteld aan de gemeente over het proces. Deze vragen hebben wij beantwoord met een 
bewonersbrief op 2 augustus 2021 (bijlage 1). Tegelijkertijd ontvingen wij een brief van SpaGoZa met 
vragen. Uw gemeenteraad ontving hier een afschrift van. Op 10 augustus beantwoordde het college 
deze vragen, een kopie van deze brief is bijgevoegd (bijlage 2).  
 
Vervolg 
Wij wachten nu de eventuele vervolgstappen van de initiatiefnemer af. Mocht het initiatief verder 
ontwikkeld worden dan zijn wij ‘slechts’ vergunningbehandelaar. De initiatiefnemer moet hiervoor 
een omgevingsdialoog organiseren en het verslag daarvan bij de vergunningaanvraag voegen. Wij 
toetsen de aanvraag dan vervolgens aan de bestaande beleidskaders. 
 
Bijlagen 
1. Bewonersbrief Zandeind 2 augustus 2021 
2. Antwoordbrief aan SpaGoZa 10 augustus 2021  
 


