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Op 6 februari 2022 ontvingen wij raadsvragen van de PvdA inzake windmolens Hoge Wal op basis van 
artikel 32 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende 
antwoord: 
 
Vraag 1  
In het pas gesloten regeerakkoord zijn landelijke regels aangekondigd voor wind op land. Wordt 
daarmee rekening gehouden in het haalbaarheidsonderzoek energiehub De Baars? 
 
Antwoord: 
Door een uitspraak van de Raad van State van afgelopen juni zijn de landelijke milieunormen uit het 
Activiteitenbesluit buiten werking gesteld. Er wordt nu door het Rijk een landelijke plan-m.e.r. 
uitgevoerd. Dit vergt naar verwachting 1,5 tot 2 jaar.  
In de Raadsinformatiebrief van december 2021 hebben wij u geïnformeerd dat uit de verkenning voor 
energiehub De Baars is gebleken dat er in het zoekgebied veel technische belemmeringen zijn voor 
het plaatsen van windturbines (radar Defensie, aanvliegzones ETZ)  Daarnaast legt het amendement 
van Hilvarenbeek, aangenomen bij de vaststelling van de REKS, beperkingen voor het plaatsen van 
windturbines bij de Beekse Bergen en heeft uw raad in het kader van de Omgevingsvisie een minimale 
afstand ten opzichte de woonkern Goirle vastgelegd. Daarom vindt op dit moment een 
haalbaarheidsonderzoek plaats om te bezien of een energiehub überhaupt haalbaar is. In dit 
onderzoek kunnen we nog geen rekening houden met nieuwe landelijke regels, omdat deze nu nog 
niet bekend zijn. Pas later in het traject, wanneer wordt gekeken hoe opwek met zon en wind 
daadwerkelijk in het gebied kan worden ingepast, kunnen we met nieuwe regels rekening gaan 
houden.  
 
Vraag 2 
In de landelijke politiek wordt gesproken over een 'pauzeknop' voor de bouw van nieuwe 
windmolens op land, totdat de landelijke regels duidelijk zijn. Dit zou veel stress weghalen bij de 
inwoners van de Hoge Wal. Is het mogelijk om zo'n pauzeknop te hanteren in Goirle? 
 
Antwoord: 
Met de uitspraak van de Raad van State is een wat onzekere situatie ontstaan. Het Rijk legt op dit 
moment niet op voorhand beperkingen op aan de verdere ontwikkeling van windmolens. Gemeenten 
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en provincies hoeven met hun windplannen niet te wachten op die nieuwe landelijke normen, maar 
kunnen eigen, op de locatie toegespitste milieunormen stellen. Ook wij horen de geluiden dat er in de 
Kamer inmiddels toch verschillend wordt gedacht over de verdere bouw van windmolens. Een 
richtinggevende uitspraak van het Rijk is er echter nog niet. 
Om te voldoen aan de opgave om voor 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 50% terug te brengen, 
zoals ook als ambitie is verankerd in onze Omgevingsvisie en in het REKS bod 1.0, is duurzame opwek 
noodzakelijk. Ervaring wijst uit dat het doorlopen van de hiervoor benodigde procedures jaren kan 
duren. Dat betekent dat nu stappen gezet moeten worden.  
Zorgvuldigheid staat voor ons daarbij voorop. Realisatie van een energiehub mag uiteraard geen 
onevenredige inbreuk doen op onze leefomgeving. Daarom zal altijd een m.e.r.-procedure doorlopen 
moeten worden. Daarbij zullen alle milieuaspecten, waaronder die van windmolens maar ook voor de 
andere opgaven op het gebied van water, natuur, mobiliteit, zonne-energie, energieopslag en 
transport, circulariteit etc, specifiek voor het betreffende gebied in beeld moeten worden gebracht. 
Als we hiermee wachten tot door het Rijk nieuwe normen voor windmolens zijn opgesteld, halen we 
de planning om voor 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 50% terug te brengen niet. Bovendien 
ontslaat dat ons niet van de verplichting om toch ook nog een m.e.r. te maken. Vooralsnog denken 
wij samen met de regiogemeenten dat door deze beide trajecten gelijktijdig te laten lopen, we niet 
alleen tijdswinst boeken, maar straks ook zeker weten dat we voor het gebied zelf de beste keuzes 
maken. Uiteraard volgen we daarbij de ontwikkelingen op landelijk niveau op de voet. Mocht 
gedurende het traject blijken dat door het Rijk toch een pas op de plaats wordt gemaakt en/of dat 
nieuwe landelijke normen voor windmolens gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de energiehub 
De Baars, dan zullen ook wij ons daar natuurlijk aan conformeren. 
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