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1. Inleiding 

1.1. Raadskader Visie Zonnewijzer en Windrichting 

Begin 2019 heeft de gemeenteraad de visie Zonnewijzer en Windrichting vastgesteld. Hierin is 

berekend hoeveel energie Goirle verbruikt en duurzaam zou moeten opwekken om energieneutraal 

te worden. Hiervoor zijn naast zonnepanelen op alle daken1 nog 2 windmolenclusters en 40 hectare 

zonneparken nodig. Het gaat om hectaren zonnepanelen, dus de 40 hectare is netto, exclusief 

landschappelijke inpassing. 

In de visie zijn nog veel meer onderwerpen opgenomen, deze nota gaat echter uitsluitend over 

grondgebonden grootschalige (>1,5 ha.) zonneparken in Goirle. In deze nota wordt beschreven welke 

voorwaarden worden gesteld aan zonneparken. De toetsingscriteria zijn opgesteld om de locaties van 

de initiatieven te beoordelen. 

Algemene voorwaarden voor Zon (Visie Z&W):  

• Maximale inspanning om draagvlak te krijgen vanuit de omgeving  

• Voor landschappelijke inpassing wordt verwezen naar het landschapsbeleidsplan  

• Ontwikkelingen koppelen aan de bestaande bebouwing/infrastructuur  

• Voldoen aan de algemene sociale randvoorwaarden  

1.2. Regionale Energie- en Klimaat Strategie Hart van Brabant (REKS) 

Eind maart 2020 heeft de Regio Hart van Brabant het concept-bod REKS Hart van Brabant 

gepresenteerd. Onderdeel van het concept-bod is de “Handreiking voor duurzame opwek in 

zonnevelden in buitengebied”. In dit concept-bod wordt uitgegaan van duurzame opwek van 

elektriciteit door middel van windturbines, zonnepanelen op daken van woongebouwen, agrarische 

gebouwen en bedrijfsgebouwen, en van zonnevelden in de hubs in combinatie met de opwek van 

windenergie. Daarmee kan in principe de regionale opgaaf van 1 TWH worden gerealiseerd. Naast deze 

vormen van opwek zijn er echter ook verschillende initiatieven voor zonneparken in het buitengebied. 

Ook in onze gemeente. Wij willen graag zelf bijdragen aan de verduurzaming en willen onze emissie 

reduceren met 49% in 2030. Omdat windturbines binnen onze gemeente op korte termijn 

waarschijnlijk nog niet gerealiseerd kunnen worden, en wij onze inwoners op korte termijn wel 

handelingsperspectieven willen bieden voor het bijdragen aan de energietransitie, is het ontwikkelen 

van grondgebonden zonnevelden voor ons op korte termijn een belangrijk stuurmiddel hierin. Een 

gemeenschappelijke handreiking kan voorkomen dat gemeenten tegen elkaar uitgespeeld worden en 

kan dus bijdragen aan de solidariteit binnen Hart van Brabant. Op hoofdlijnen ziet deze regionale 

handleiding2 voor opwek van zon in het buitengebied er als volgt uit: 

• De gemeenten bepalen hun eigen ambitie voor de omvang van zonnevelden in het buitengebied; 

• De gemeenten kunnen een tender uitschrijven voor het indienen van initiatieven voor 

zonnevelden; 

• De gemeenten rangschikken dan de initiatieven met behulp van de uitgewerkte regionale 

zonneladder en de vereisten op het gebied van participatie; 

• De gemeenten honoreren op deze manier de best scorende initiatieven; 

 
1 Zie bijlage 2. Zon op alle daken 
2 De Handleiding is al aparte bijlage bijgevoegd 
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• De gehonoreerde initiatieven worden ingepast op basis van regionale inpassingsrichtlijnen. 

Dit lokale afwegingskader volgt deze stappen. De eerste 2 stappen zijn al doorlopen. We hebben onze 

ambitie bepaald (40ha) en eind 2019 een tender uitgeschreven. In dit lokale afwegingskader volgen 

we de zonneladder en bepalen we op basis van deze zonneladder de beste initiatieven. Omdat er nog 

geen regionale inpassingsrichtlijnen zijn uitgewerkt en wij wel aan de gang willen, zijn in dit 

afwegingskader lokale inpassingsrichtlijnen opgesteld. Daarbij zijn de aandachtspunten bij 

locatieafweging, zoals benoemd in het concept-bod REKS, voor de Goirlese landschappen specifiek 

uitgewerkt. 

1.3. Proces afwegingskader 

In de afgelopen maanden hebben wij zoveel mogelijk belangengroepen of stakeholders gesproken 

over de locatiekeuze voor grootschalige zonneweides. Het concept afwegingskader is vervolgens 

voorgelegd aan deze betrokkenen:  

• Buurgemeenten (GHO)  

• Waterschap  

• Provincie NB 

• Brabantse Ontwikkelmaatschappij 

• Stichting MOED 

• Biodiversiteitsteam Riel-Goirle  

• Energie Coöperatie Riel-Goirle 

• Vereniging Toerisme Goirle 

• Enexis  

• ZLTO Hart van Brabant 

• Imkers Alphen en Goirle  

• Huidige initiatiefnemers

1.4. Toekomstige initiatieven 

Sommige initiatieven in Goirle zijn al jaren geleden ontstaan. Tijdens de openbare oproep, eind 2019, 

zijn enkele nieuwe initiatieven aangedragen. Na de deadline, 1 januari 2020, zijn nog twee initiatieven 

binnengekomen. We verwachten dat in de komende tijd misschien nog wel initiatieven zullen 

ontstaan.  

Te laat ingediende initiatieven worden niet meegenomen in de toetsing voor de eerste 40 hectare. We 

kunnen niet de spelregels tijdens het spel veranderen. We toetsen de huidige initiatieven zoals in deze 

nota Toetsingscriteria is beschreven.  

Mochten de huidige initiatieven niet allemaal positief beoordeeld worden dan zou het kunnen dat we 

niet de volledige 40 hectare gaan vergunnen. Voor de overgebleven hectare zal dan opnieuw een 

openbare oproep gedaan worden.  

2. Toetsingscriteria voor zonneparken Goirle 
Voor toelichting op onderstaande voorwaarden, zie volgende hoofdstukken. 

Harde afvink voorwaarden 

• Aangemeld voor 1 januari 2020 

• Aansluiten op hoofdstation in zuid Tilburg 

• Niet op Natuurnetwerk (trede 1) 

• Niet in de Beekdalen (trede 1) 

• Niet op Grootschalige voedselproductie landschappen 

• Niet op Woningbouwlocaties  

• Minimaal 25% onbedekte grond 
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• Voldoet aan inpassingsregels landschap 

• Waterbergfuncties moeten gewaarborgd blijven 

Voorwaarden die voorkeur bepalen 

• Zonneladder 

- Trede 4 = 5 punten 

- Trede 3 = 3 punten 

- Trede 2 = 0 punten 

- Trede 1 = valt af 

• Clustering van initiatieven 

- Combinatie Wind en Zon = 5 punten 

- Combinatie Zon en Zon = 3 punten 

- Geen combinatie = 0 punten 

• Meer dan 25% onbedekte grond 

- Meer dan 50% = 5 punten 

- 40%-50% = 3 punten 

- 25%-40% = 0 punten 

- Tot 25% = valt af 

• Investeringen biodiversiteit 

- Ondernemend Natuurnetwerk = 5 punten 

- De 25% onbedekte grond ook na 25 jaar als natuur = 3 punten 

- De 25% onbedekte grond afgestemd op NNB = 1 punten 

• In hoeverre wordt voldaan aan dubbel ruimtegebruik onder/tussen de panelen? 

- Dubbel met Waterberging = 5 punten 

- Dubbel met Biodiversiteit = 4 punten 

- Dubbel met Landbouw = 3 punten 

- Dubbelgebruik recreatie/educatie = 2 punten 

- Geen dubbelgebruik = 0 punten 

• In hoeverre wordt voldaan aan de Sociale meerwaarde? 

Lokaal eigenaarschap  

- Meer dan 50% = 5 punten 

- 50% = 3 punten 

- Minder dan 50% = 0 punten 

Afdracht Energiefonds per MWh  

- Meer dan 1,50€ = 5 punten 

- 1,50€ = 3 punten 

- 1€ = 2 punten 

- 0,50€ = 1 punten 

- Tot 0,50€ = 0 punten 
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3. Toelichting Algemene toetsingscriteria 

3.1. Aangemeld voor 1 januari 2020 

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, is een algemene oproep gedaan. De 

mogelijkheid initiatieven aan te dragen gold tot 1 januari 2020. De oproep is gepubliceerd in het Goirles 

Belang en op de gemeentelijke website3. 

Er zijn in Goirle nu 14 initiatieven bekend die samen ongeveer 220 hectare kunnen beslaan. Het 

kleinste initiatief is iets meer dan 2 hectare en het grootste initiatief is 130 hectare. De initiatieven zijn 

verspreid over heel Goirle. Er zijn een aantal lokale ontwikkelaars en een paar grote spelers.  

➔ Voorwaarde is dat het initiatief voor 1 januari 2020 is aangemeld bij de gemeente. 

3.2. Net-capaciteit 

Na overleg met Enexis blijkt dat er problemen op het net verwacht worden wanneer er steeds meer 

energie opgewekt wordt. Vooralsnog is er in Goirle geen probleem met de net-capaciteit, elk initiatief 

kan dit wel dichterbij brengen.  

Omdat de gemeente een sterke voorkeur heeft voor zon op daken, moeten grondgebonden 

zonneparken aansluiten op het hoofdstation in zuid Tilburg. Als zonneparken op middenstations4 

(wijkstations) worden aangesloten, kan dit de capaciteit voor zon op dak beperken.  

Voor kleinere initiatieven kan dit problemen opleveren. Kleine zonneparken leveren te weinig stroom 

en dus inkomsten op, om de kabels naar het hoofdstation te kunnen financieren. Kleinere initiatieven 

zullen waarschijnlijk alleen geclusterd deze kosten kunnen dragen. Daarnaast is clustering van 

zonneparken voordelig omdat investeringen in netcapaciteit gedeeld kunnen worden. Zo worden 

maatschappelijke kosten en overlast verminderd. 

Enexis verzorgt als netbeheerder het gereguleerde deel van de aansluiting op het openbare net. Enexis 

werkt op basis van wie eerst komt wie eerst maalt en heeft een wettelijke plicht tot aansluiten. Als een 

initiatiefnemer van Enexis een offerte heeft gekregen voor een aansluiting, is de benodigde net-

capaciteit voor de lengte van de offerte gegarandeerd. De gemeente Goirle heeft hier geen invloed op. 

Aansluiting op het net is verantwoordelijkheid van initiatiefnemer zelf.  

➔ Zonneparken moeten worden aangesloten op het hoofdstation in zuid Tilburg  

➔ Clusters van zonneparken (en wind) hebben voorkeur 

4. Toelichting Ruimtelijke toetsingscriteria 

4.1. Zonneladder 

De zonneladder, die ook in het regionaal kader van de REKS wordt gehanteerd, geeft het ruimtelijk 

kader om te sturen waar de grondgebonden zonnevelden ontwikkeld kunnen worden. Uitgangspunt 

is zuinig ruimtegebruik. Grondgebonden zonnevelden hebben een doorlooptijd van 15-25 jaar. 25 jaar 

staat gelijk aan een periode van een generatie die dit landschap beleeft. Om die reden moet zorgvuldig 

 
3 Zie Bijlage 1. Publicatie openbare oproep 
4 Zie Bijlage 3. Stations van Enexis 
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met de planning en inpassing van zonnevelden omgegaan worden. Ook kunnen door middel van de 

zonneladder duidelijk gebieden uitgesloten worden van grondgebonden zonnevelden. De zonneladder 

bestaat uit een afstaffeling van keuzes in stedelijk gebied, de randen van de kernen en het landelijke 

gebied. Boven aan de ladder op de hoogste trede de meest geschikte locaties voor zonnepanelen, 

onder aan de ladder op de laagst trede de minst geschikte locaties. 

Trede 4: Ja 

Zonnepanelen moeten altijd kunnen op daken en gevels en langs Rijksinfrastructuur (onder ruimtelijke 

voorwaarden). 

Trede 3: Ja, mits 

In hoog dynamische gebieden rond kernen en industrie, in energiehubs en bedrijfsgebieden en op VAB 

erven: Grondgebonden zonnepanelen mogen mits goed ingepast en bijdragend aan 

klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven. 

Trede 2: Néé, tenzij 

In laag dynamische gebieden in het buitengebied: Grondgebonden zonnepanelen mogen niet tenzij 

goed ingepast en bijdragend aan klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven. 

Trede 1: Nooit 

Geen grondgebonden zonnepanelen in het Natuurnetwerk Brabant en verbrede beekdalen, 

noodzakelijk voor klimaatdoelstellingen. 

Voor een uitgebreide toelichting op deze treden wordt verwezen naar bijlage .., waarin de 

“Handreiking voor duurzame opwek in zonnevelden in buitengebied” uit het concept-bod REKS is 

opgenomen.  

➔ Initiatieven dicht bij bestaande stedelijke structuren hebben voorkeur 

➔ Initiatieven kunnen een buffer vormen voor natuurgebieden, mits goed vormgegeven 

4.2. Landschappelijke inpassing  

Zonneparken hebben invloed op de omgeving en mogelijk op de beleving hiervan. Hierom is een van 

de ruimtelijke voorwaarden dat een zonnepark landschappelijk moet worden ingepast. Wat dit precies 

is, kan/zal per project of locatie anders zijn. Houvast biedt het gemeentelijk Landschapsbeleidsplan. 

Hierin staat wat voor soort landschap er gewenst is, bijvoorbeeld kleinere ‘kamers’ of juist 

vergezichten. Op basis van het landschapsbeleidsplan en op basis van de “Handreiking voor duurzame 

opwek in zonnevelden in buitengebied” uit het concept-bod REKS, zijn voor de Goirlese landschappen 

de inpassingsregels uitgewerkt. Daarbij is gekeken naar: 

- Ruimtelijke beleving 

- Schaal van het zonneveld past bij de schaal van de locatie 

- Draagkracht van het landschap 

- Landschap specifieke inrichting per landschapseenheid 

- Percentage van landschappelijke inpassing versus landschappelijke kwaliteit 

- Tijdelijk versus permanent 
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Op basis van deze aspecten zijn algemene inpassingregels en gebied specifieke inpassingsregels 

opgesteld. 

Algemene inpassingsregels: 

Voor alle zonneparken gelden de volgende landschappelijke inpassingsregels: 

1. De zonnepanelen zijn tijdelijk (max. 25 jaar) en de landschappelijke inpassing bij voorkeur 

permanent. 

2. De inpassing is permanent betekenisvol voor het landschap van morgen. 

3. De inpassing is altijd afhankelijk (sluit aan) bij het lokale landschapstype (met betekenis volle 

landschapsstructuren/elementen, zie bijlage 4). 

4. Netto -bruto verhouding tussen de zonnepanelen i.v.m. met de toetreding van licht en water 

(kwaliteit van bodem leven): altijd minimaal 25% onbedekt. 

5. Netto bruto verhouding voor de landschappelijke inpassing (de rand/randbreedte): 25% of meer 

(hoeft niet langs de rand overal even dik dat is locatie specifiek).  

6. Inpassing van ondersteunende voorzieningen als hekken, gebouwtjes, trafo’s etc. 

7. Historisch kavelpatroon is uitgangspunt voor: oppervlakte (grootschalig-kleinschalig) en richting 

(stroken of blokken). 

8. Hoogte van panelen hangt af van landschapstype (gesloten of open) 

- In open landschapstypen kan je over de panelen heen kijken: max. 1,5m hoog. 

- In het coulissen- en boslandschap kunnen de panelen evt. hoger staan. 

Ad. 4: tussen de rijen panelen is minimale ruimte nodig om daglicht en hemelwater op de bodem toe 

te laten. Die ruimte is ook nodig voor de bereikbaarheid van de panelen. Deze ruimte is onverhard en 

zoveel mogelijk ‘biodivers’ ingericht, met beplantingstypen passend bij het landschap. 

Ad 5: hoe kleiner het totale zonneveld, hoe groter het percentage dat ingevuld wordt voor 

landschappelijke meerwaarde. De randen hoeven niet aan alle zijden even dik te zijn maar de 

specifieke landschapstypen hebben minimale maten. 

- 2- 4 ha panelen: 50% landschappelijke inpassing 

- 4-10 ha panelen: 40% landschappelijke inpassing 

- >10 ha panelen: 25% landschappelijke inpassing 

 

- Haag:     min.1,5m 

- Bloemrijke akkerrand:   min. 5m 

- Struweel:    min. 5m 

- Bomenrij in gras:   min. 5m 

- Bomenrij in onderbeplanting:  min. 10m 

- Houtwal:   min. 15m 

- Bosje met zoom:   min. 30m 
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Gebied specifieke inpassingsregels: 

Het Landschapsbeleidsplan onderscheidt een aantal deelgebieden: 

 

Per deelgebied gelden de volgende specifieke inpassingsregels. 

1.1 West: Rielse heideontginningen en beekdal Hultensche Ley 

Op dit moment is, op basis van ons huidige beleid, dit gebied niet geschikt vanwege de grootschalige 

agrarische functie en voedselproductie. Eventuele toekomstige beleidswijziging moet plaatsvinden in 

het kader van de omgevingsvisie.  

1.2 Noord: Esdek en beemden van Riel 

- panelenveld totaal max.20 ha, waarvan max. 6 ha aaneengesloten. 

- Hoogte max. 1,5m. 

1.3 Midden: Ley, Regte Heijde, Katsbogte 

NNB Regte Heide en beekdalen zijn uitgesloten. Beekdalflanken kleinschalig inpasbaar 

- Panelenveld totaal max. 6 ha, waarbij max. 2 ha aaneengesloten. 

- Hoogte n.v.t. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 
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1.4 Oost: beekdallandschap van Oude en Nieuwe ley 

Beekdalen en NNB gebieden zijn uitgesloten. Beekdalflanken en coulisselandschap kleinschalig 

inpasbaar: 

- Panelenveld totaal max. 6 ha, waarvan max. 2 ha aaneengesloten. 

- Hoogte in beekdalflanken en open water max. 1,5m. 

- Hoogte in coulissen n.v.t. 

Het landschapsbeleidsplan geeft per deelgebied een nadere toelichting op beplantingstypen per 

deelgebied. In bijlage 4 is dit nader uitgewerkt. 

De landschappelijke inpassing wordt meegenomen in de omgevingsdialoog.  

➔ Een initiatief heeft een landschappelijke inpassing die past bij de locatie en het 

landschapsbeleidsplan 

➔ De landschappelijke inpassing is onderdeel van de omgevingsdialoog 

4.3. Natuur en Biodiversiteit 

Natuurnetwerk Brabant en Beekdalen 

Ter bescherming van de meest kwetsbare natuur worden geen vergunningen verleend voor 

zonnepanelen op Natuurnetwerk Brabant5 en de Beekdalen6.  

Ondernemend Natuurnetwerk Brabant 

Zonneparken die na 15 jaar volledig overgaan naar permanente natuurbestemming hebben voorkeur. 

Deze variant heet Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. Er mogen dan 15 jaar lang zonnepanelen 

liggen, na de 15 jaar worden de panelen verwijderd en wordt de locatie onderdeel van het 

Natuurnetwerk Brabant. 

Veder lezen: https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-

betekenen/ondernemend-natuurnetwerk  

Versterken biodiversiteit 

Voor andere locaties wil de gemeente een versterking van de natuurwaarden, zonder 

bestemmingswijziging. 

Goed ingerichte zonneparken blijken een pleisterplaats voor insecten, bijen, bloemen, grassoorten en 

kleine dieren. Hiervoor is het nodig dat de zonnepanelen de grond niet hermetisch afdekken. 

Gemeente Goirle wil geen volledig afgedekte grond maar opstellingen die tussendoor licht- en 

waterdoorlatend zijn. We hanteren hier minimaal 25% onbedekte grond per locatie (Gedragscode Zon 

op Land). Ook wil de gemeente dat er geïnvesteerd wordt in biodiversiteit zodat de locaties inderdaad 

de biodiversiteit versterken. 

Welke plant- of diersoorten gewenst zijn, staat in de kaart van het Natuurnetwerk Brabant. Milieu-

investeringen dienen hierop aan te sluiten. Als de locatie gelegen is naast beekherstel, 

 
5 Zie Bijlage 5. Natuur en biodiversiteit 
6 Zie Bijlage 6. Beekdalen Goirle 

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/ondernemend-natuurnetwerk
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/ondernemend-natuurnetwerk
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weidevogelgebied of heide-ontwikkeling, dan willen we dat de investering op/rond de zonneparken 

hierop aansluiten. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van inheemse, diverse en onderhoudsarme 

planten. 

Het is voor de initiatiefnemers verstandig de milieuvoorwaarden te combineren met de 

landschappelijke voorwaarde. Gemeente en het Biodiversiteitsteam kunnen hierbij ondersteunen.  

➔ Er wordt geen vergunning verleend voor zonnepanelen op Natuurnetwerk 

➔ Er wordt geen vergunning verleend voor zonnepanelen op Beekdalen 

➔ Voorkeur voor variant Ondernemend Natuurnetwerk Brabant 

➔ Inpassen van zonneparken gebeurt bij voorkeur aansluitend op bestaande milieu-ambities 

➔ Er wordt geïnvesteerd in landschap en biodiversiteit 

➔ Er is minimaal 25% onbedekte grond per locatie 

4.4. Landbouw 

Vrijwel alle locaties die nu in zicht zijn, bevinden zich op landbouwgrond. Deels door de boeren zelf 

geïnitieerd of door externe ontwikkelaars. ZLTO Hart van Brabant geeft aan dat steeds meer boeren 

willen/moeten stoppen; voor deze boeren zijn zonneparken een aantrekkelijk alternatief. Andere 

boeren willen deels overgaan op duurzame energie, bijvoorbeeld enkele hectaren als aanvulling op het 

boerenbedrijf. 

Landbouw is in toenemende mate aan het vergroten, op grote stukken land is het aantrekkelijker om 

te boeren dan op versnipperde stukken grond. De overlast van landbouw wordt groter naar mate het 

dichter bij de woningen of natuurgebieden ligt, denk aan stank-, geluid-, stikstof- en verkeersoverlast.  

➔ Niet op landschappen voor grootschalige voedselproductie (LOG) 

4.5. Meervoudig ruimtegebruik 

De ruimte is schaars, voor alle hierboven genoemde en ander denkbare doelen. Meervoudig 

ruimtegebruik is daarom een absolute pre. Zonneparken gecombineerd met landschap herstel, 

biodiversiteit, waterberging, landbouw, vrije uitloop eieren en/of recreatie hebben voorkeur. Dit 

kan/zal per locatie verschillen, op sommige plaatsen is er een natuuropgave of juist een wateropgave. 

Naast de pre zijn er bepaalde gebieden reeds aangemerkt in de provinciale verordening Ruimte als 

waterbergingsgebied7. Deze waterberging dient op zijn minst geborgd te blijven bij veranderend, of 

aanvullend (land)gebruik. 

➔ Dubbelgebruik van gronden is een pre, de mate waarop wordt per locatie bekeken 

➔ Waterbergfuncties moeten gebord blijven 

5. Toelichting Maatschappelijke toetsingscriteria 

5.1. Lokaal eigenaarschap 

In het Klimaatakkoord staat de ambitie te streven naar 50% lokaal eigenaarschap. We willen de 

initiatiefnemers uitdagen hier een zo goed mogelijk antwoord op te formuleren. Denk bijvoorbeeld 

aan: 

 
7 Zie bijlage 7. Waterberging Goirle 
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• Het aanbieden van een postcoderoosregeling 

• Participatie door een energiecoöperatie 

• Participatie door lokale ondernemers of andere organisaties 

• Aandelen/obligaties uitgeven aan omwonenden en inwoners van de gemeente 

• Anders… 

In Bijlage 8 is opgenomen wat de gemeente Goirle ziet als voldoende ‘streven naar’ 50% lokaal 

eigenaarschap. 

5.2. Energie- of omgevingsfonds 

Een van de meest genoemde bezwaren tegen grondgebonden zonneparken is dat eerst de bestaande 

bebouwing belegd moet worden. De zonneparken veroorzaken ruimtelijke impact, esthetisch of 

doordat er minder ruimte is voor milieu en landbouw. Door aan de zonneparken een financiële 

afdracht te vragen, kan deze ruimtelijke impact beperkt worden. De opbrengsten in het energie- of 

gebiedsfonds worden in eerste instantie gebruikt om bestaande bebouwing te voorzien van 

zonnepanelen.  

Daarnaast kan de opbrengst gebruikt worden om de ruimtelijke impact van de zonneparken te 

beperken of compenseren. Opbrengsten uit de zonneparken kunnen gebruikt worden voor milieu- of 

landschapsinvesteringen. Zo kan de opbrengst van een zonnepark bijdragen aan het aanleggen van 

natuurnetwerk, beekherstel, bijenlinten of andere milieu-investeringen. Deze investeringen moeten 

wel ruimtelijk relevant zijn voor het zonnepark. De investeringen moeten een fysieke relatie hebben 

met de ruimtelijke impact. 

Initiatiefnemers kunnen SDE-subsidie aanvragen om realisatie van het park rendabel te maken. De 

gemeente ziet de ruimtelijke impact en afdracht om deze te verminderen als een lokale kostenpost 

voor het zonneparkproject. Het zonnepark doet immers een ruimtelijke claim. De SDE-subsidie is ook 

voor deze kosten bedoeld. De duur van de energieafdracht wordt hierom gelijkgesteld aan de duur van 

de SDE-subsidie, 15 jaar. 

De initiatiefnemers van zonneparken investeren in onderzoek en advies, doorlopen lange en onzekere 

overheidsprocessen zonder dat er garanties zijn dat het gerealiseerd of winstgevend gaat worden. De 

initiatiefnemers willen uiteraard hun investering terug en wat verdienen. De initiatiefnemers moeten 

uiteindelijk ook onze energietransitie voor elkaar krijgen. 

De gemeente hanteert voorlopig een minimale afdracht van €0.50 per MWh8. Dit moet gezien als 

onderdeel van de totale Sociale meerwaarde. Wij vragen de ontwikkelaars een bod te doen wat zij zien 

als voldoende Sociale meerwaarde (participatie en/of afdracht). De gemeente neemt dit mee in de 

afweging (zie: Hoofdstuk 2). 

➔ In hoeverre wordt voldaan aan Maatschappelijke meerwaarde? 

o De ambitie van 50% lokaal eigenaarschap 

o En/of een financiële afdracht 

 
8 Gebaseerd op Gedragscode Wind op Land 
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5.3. Educatie en recreatie 

De meeste mensen zijn enigszins geïnteresseerd in de techniek en opbrengsten van energieprojecten. 

Als de initiatiefnemers een combinatie weten te leggen met educatie en recreatie is dat een pre. Een 

educatief aanbod op het gebied van energietransitie kan gecombineerd worden met educatie of 

voorlichting op het gebied van bijenlinten, fruitplukdagen, biodiversiteit, landschap, etc. 

➔ Een positief effect op recreatie en/of educatie heeft voorkeur 

6. Vervolg Vergunningverlening 
Omdat het om slechts een beperkt aantal vergunningen gaat, maar wel complex en met potentieel 

veel impact, willen we samenwerken aan maatwerk. Met uitzondering van de verplichte voorwaarden.  

In dit maatwerk wil de gemeente nauw samenwerken met onze lokale energie coöperatie. Wij zien dit 

als een experiment in het kader van de Omgevingswet. Als de initiatiefnemer het ook wil, willen we de 

omgevingsdialoog graag samen aangaan. 

6.1. Vergunningsproces 

Uitgebreide omgevingsvergunning 

Na vaststellen van het afwegingskader kunnen initiatieven worden getoetst. Initiatieven die een 

positieve toetsingsuitslag kalen, kunnen een vergunning aanvragen. De vergunningsprocedure is die 

van een uitgebreide omgevingsvergunning (Wabo artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3). 

Bestemmingsplan 

De bestemming van het terrein waarop de zonnepanelen worden aangebracht blijft zoals in het 

bestemmingsplan is benoemd en wordt dus niet aangepast. Voorbeeld: Grond met een agrarische 

bestemming behoudt deze tijdens de exploitatietijd van het zonnepark en heeft na 25 jaar nog steeds 

een agrarische bestemming. 

Geldigheidsduur omgevingsvergunning 

De vergunning wordt voor de exploitatieduur van 25 jaar aangevraagd en afgegeven. Dit houdt in dat 

het zonnepark nadat deze in gebruik is genomen gedurende 25 jaar geëxploiteerd mag worden. Het 

zonnepark dient binnen 3 jaar na verlening van de omgevingsvergunning gerealiseerd te worden. 

Indien dit niet het geval is kan de vergunning voor de activiteit bouwen worden ingetrokken op grond 

van artikel 2.33 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Beleidsregels intrekken 

omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen. 

Verder lezen: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/zonneweide/  

6.2. Omgevingsdialoog 

Een omgevingsdialoog wil zeggen dat omwonenden en betrokkenen door de initiatiefnemer actief 

worden benaderd over het voorgenomen plan. Hoewel de dialoog verplicht is, is het niet noodzakelijk 

dat alle omwonenden unaniem instemmen met het plan. De omgevingsdialoog is bedoeld om 

draagvlak te vergroten en de burgers te informeren; de omgevingsdialoog hoeft niet tot een unaniem 

draagvlak te komen. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/zonneweide/
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➔ De aanvrager gaat met omwonenden in gesprek (omgevingsdialoog) en doet hiervan verslag 

bij de vergunningsaanvraag 

6.3. Beheer zonneparken 

In de vergunning worden de landschappelijke en biodiversiteitsafspraken opgenomen. Hier hoort ook 

een afdwingbaar beheerplan bij. Hierbij sluiten we aan op bestaande methoden om inpassing voor de 

toekomst te garanderen (anterieure overeenkomst). Het beheerplan moet recht doen aan de 

doelstelling op het gebied van landschappelijke inpassing en milieu. Het beheer is in ieder geval gifvrij 

en bij voorkeur biologisch.  

Voor milieu, inpassing en beheer kan ook samenwerking gezocht worden met lokale imkers, B-team of 

andere organisaties. Dit heeft voor Goirle de voorkeur maar is niet noodzakelijk. 

➔ Een milieuvriendelijk beheer- en onderhoudsplan  

➔ Garantie dat panelen na 25 jaar worden opgeruimd 

6.4. Financiën Zonneparken 

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een plan en het doorrekenen 

daarvan. De initiatiefnemer moet zelf financiering en subsidies regelen. Het voorgestelde plan dient, 

inclusief alle voorwaarden, financieel haalbaar te zijn. Dit is tevens voorwaarde van het Rijk voor de 

SDE-subsidie. Dit wordt aantoonbaar gemaakt in de paragraaf ‘Economische haalbaarheid’ in de 

ruimtelijke onderbouwing als onderdeel van de omgevingsvergunning. 

De gemeente Goirle verleent zelf geen subsidies voor grootschalig, grondgebonden zonneparken. De 

gemeente ondersteunt niet bij het opstellen van businessplannen of het aanvragen van subsidies.  

➔ Vergunning voorwaarde: sluitende business case, economisch haalbaar  
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Bijlage 1. Publicatie openbare oproep 
Deze publicatie heeft in het Goirles Belang gestaan en gedurende de looptijd op onze gemeentelijke 

website. 
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Bijlage 2. Zon op alle daken 
 

Goirle wil zon op alle daken. Hiervoor zijn een aantal acties opgezet: 

• Beleggen van eigen overheidsvastgoed; 

• Extra budget voor duurzaamheidsleningen woningeigenaren; 

• Subsidie voor Energie coöperatie voor stimuleren zon op woningen en boerderijen; 

• Samenwerking Coöperatie en Leystromen voor zon op huurwoningen en 

• Subsidie voor Green Deal voor zon op bedrijfsdaken. 
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Bijlage 3. Stations van Enexis 
 

De Oranje bolletjes zijn middenstations. Hierop wordt vooral zon op dak aangesloten. Investeringen in 

middenstations kan maanden in beslag nemen. De gele ruit is het hoofdstation in zuid Tilburg. 

Investeringen in hoofdstations kan jaren duren. 
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Bijlage 4. Landschappelijke inpassing 
 

Landschapsbeleidsplan in deelgebieden geeft nadere toelichting op beplantingstypen per deelgebied: 

 

1.2 Esdek en beemden van Riel, Bels lijntje: de historische bolle akkers versterken 

- Beplantings aan de randen van essen en kampen  

- Akkerkruidenranden 

- Bels lijntje als bijenlint en EVZ 

1.2 A Beekdal van de Ley bij Riel: open beekdal, waterbuffer, inrichten als plasdras 

- Plasdras, moerasvegetatie 

- Houtwallen haaks op de Ley 

1.3 Midden: Ley, Regte Heijde, Katsbogte 

Beekdalen en Regte heide vallen er buiten, maar in beekdalflanken: 

- Coulissenstructuur van houtsingels en bosstroken 

- Kruidenrijke akkerranden 

- Vernatting 

- Hoogteverschillen en gradienten ontwikkelen 

- Plas-drasgebied bij Katsbogte 

1.4 Oost: beekdallandschap van Oude en Nieuwe ley 
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De leyen (onder Goirle): breed beekdal met gradiënten ontwikkelen 

- Houtwallen dwars op de beek 

- moerasstroken 

- Ontwikkelen gradiënten nat-droog, laag-hoog 

- Beekdalflanken met beekbegeleidend bos 

Breehees en Rovertse ley: recreatieve poort 

- fruitbomen 

Goirle zuid-oost, landgoederenzone 

- coulissenlandschap, kamerstructuur 

- houtsingels 

- bomenrijen 
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Bijlage 5. Natuur en biodiversiteit 
 

Voorbeeld investeren in biodiversiteit dat aansluit bij de omgeving. Alle locaties zijn te vinden op: 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/  

 

 

De Natuurbeheertypen naast de waterzuiveringslocatie is: N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.  

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

Algemene informatie 

Kruiden- en faunarijk grasland omvat graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot de schraallanden 

vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glanshaverhooiland behoren. De vegetatie 

kan behoren tot allerlei verbonden van graslandvegetaties; onder andere kamgrasvegetaties of de 

meer algemene witbolgraslanden. Diverse soorten ruigte en struweel kunnen in dit grasland 

voorkomen. Het grasland wordt meestal extensief beweid of gehooid en niet of slechts licht bemest.  

Het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland kan voorkomen op diverse bodems van vochtig tot 

droog en heeft doorgaans een (matig) voedselrijk karakter. Kruiden- en faunarijk grasland komt in 

vrijwel alle landschapstypen voor. Toch is het areaal de laatste veertig jaar enorm afgenomen door de 

gangbare landbouwpraktijk: sterke bemesting gecombineerd met periodiek doodspuiten van de 

grasmat en opnieuw inzaaien met hoogproductieve grasvariëteiten. De meeste overgebleven 

kruidenrijke graslanden liggen in overhoekjes van het agrarische gebied of komen voor in 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/
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natuurgebieden. Daar kan kruidenrijk grasland een tijdelijk fase zijn als de benodigde abiotische 

omstandigheden voor schraallanden niet of nog niet gerealiseerd kunnen worden. 

Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in structuur 

(ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbegroeiing die 

rijk is aan kleine fauna. Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor diverse 

vegetatietypen. 

Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen ontbreken grotendeels binnen 

Kruiden- en faunarijk grasland, maar graslanden zijn vaak wel rijk aan minder zeldzame soorten. Het 

type is o.a. van belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren 

Afbakening 

• Het betreft grasland, de grasachtigen (monocotylen) zijn dominant, maar kruiden (dicotylen) 

en mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%. 

• Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max. 20 ton per ha 

per jaar) of bekalking. 

• De graslanden zijn niet tot andere beheertypen te rekenen (zie afbakening andere 

graslanden). 

• Vrijwel jaarlijks in winter en voorjaar langdurig overstroomde weilanden worden niet tot dit 

beheertype maar tot Zilt- en overstromingsgrasland gerekend. 
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Bijlage 6. Beekdalen Goirle 
 

In het Landschapsbeleidsplan is opgenomen waar in Goirle beschermde Beekdalen liggen. Het plaatje 

hieronder geeft de beekdalen aan. Neem bij twijfel contact op met de gemeente. 

 

Kaart begrenzing beekdalen volgens Stimuleringsregeling landschap STIKA, zie onder:  
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Bijlage 7. Waterberging Goirle 
 

Alle bebouwing mag geen negatieve invloed hebben op de waterbergfunctie. Dit geldt ook voor 

zonneparken. Bij twijfel over een locatie kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente 

Goirle. 
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Bijlage 8. Streven naar 50% Lokaal eigenaarschap 
 

Lokale eigenaren: 

• Omwonenden van een zonnepark 

• Alle inwoners van Goirle 

• Ondernemers van Goirle (verenigingen of individueel) 

• Instellingen en organisaties van Goirle (verenigingen, energie coöperatie e.d.) 

Streven naar 50%: 

• Vooraankondiging in Goirles Belang  

• Brief aan omwonenden 

• Mail aan organisaties 

• Informatieavond voor geïnteresseerden 

• Overleg met gemeente over resultaten 

• Verslaglegging als onderdeel van de Omgevingsvergunning 

• De gemeente kan/wil bij bovenstaande stappen ondersteunen 

Initiatiefnemers kunnen ook een eigen traject opzetten, stem dit van tevoren af met de gemeente.  



25 
 
 

Bijlage 9. Provinciale Verordening 
 

Artikel 3.41 Zonne-parken in Landelijk gebied 

Lid 1 

Binnen Landelijk gebied is nieuwvestiging mogelijk van zelfstandige opstellingen van zonnepanelen om 

te kunnen voldoen aan de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als: 

a. uit onderzoek blijkt dat de capaciteit voor het opwekken van duurzame energie in Stedelijk 

gebied, op bestaande bouwpercelen en rekening houdend met de ontwikkelingsmogelijkheden 

van windenergie onvoldoende is; 

b. de nieuwvestiging past in het onderzoek naar geschikte locaties voor zelfstandige opstellingen 

van zonnepanelen, gelet op zorgvuldig ruimtegebruik en omgevingskwaliteit; 

c. de ontwikkeling qua omvang inpasbaar is in de omgeving; 

d. de ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde geeft; 

e. de ontwikkeling op regionaal niveau is afgestemd met omliggende gemeenten en de 

netwerkbeheerder, gelet op de ontwikkeling van overige duurzame energie initiatieven in de 

omgeving. 

Lid 2 

De maatschappelijke meerwaarde wordt onderbouwd vanuit de volgende criteria: 

a. de mate van meervoudig ruimtegebruik; 

b. de maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te beperken; 

c. de bijdrage die wordt geleverd aan andere maatschappelijke doelen. 

 

Lid 3 

Er kan uitsluitend toepassing gegeven worden aan het eerste lid met een omgevingsvergunning waarbij 

door toepassing te geven aan artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2 of 3, Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van een bestemmingsplan, waarbij aan de 

omgevingsvergunning in ieder geval de volgende voorwaarden worden verbonden: 

a. de omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde termijn, die ten hoogste 25 jaar bedraagt; 

b. na het verstrijken van de termijn wordt de vóór de verlening van de omgevingsvergunning 

bestaande toestand hersteld en wordt de opstelling voor zonne-energie verwijderd; 

c. voor het gestelde onder b. wordt financiële zekerheid gesteld. 

 

 


