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Kennisnemen van 
De eerste schifting van locaties voor zonneparken in Goirle.  
 
Inleiding 
Om energieneutraal te worden heeft Goirle o.a. 40 hectare netto zonnepanelen nodig (Visie Zon & 
Wind). Tot de deadline van 1 januari 2020 zijn 13 initiatieven ingediend. Op basis van het 
Afwegingskader heeft het college een eerste inschatting gemaakt van wenselijkheid van de locaties.  
 
Informatie 
De initiatieven zijn ingedeeld in drie categorieën:  

1. Naar verwachting binnen het afwegingskader  
De locatie wordt als wenselijk beschouwd, wel moet het vergunningsproces inclusief een 
omgevingsdialoog doorlopen worden. Deze eerste schifting is geen garantie op een 
vergunning.  

2. Past niet binnen het afwegingskader  
De initiatiefnemer kan zelf alsnog besluiten een vergunning aan te vragen maar verlening is 
onwaarschijnlijk.  

3. Afwegingskader is niet van toepassing 
Parken onder de 1,5 hectare netto vallen buiten het Afwegingskader en de REKS. 

 
In de eerste categorie zijn 5 initiatieven ingedeeld met in totaal ongeveer 22 hectare netto 
zonnepanelen (netto wil zeggen exclusief landschappelijke inpassing e.d.). Ongeveer 6 hectare in 
Noord-Oost Riel, 10 hectare in Oost Goirle en 6 hectare in Zuid Goirle. 
 
In de tweede categorie vallen 4 initiatieven met in totaal ongeveer 125 hectare netto (één van de 
ingediende initiatieven beslaat ongeveer 100 hectare netto). Deze initiatieven liggen allemaal in 
Zuid-West Riel. Dit gebied is in de structuurvisie aangewezen als Landbouw ontwikkelgebied en als 
zodanig uitgesloten conform de REKS en vervolgens ons lokaal Afwegingskader. 
 
In de derde categorie vallen 4 kleine initiatieven van elk maximaal 1,5 hectare netto, in totaal dus 
maximaal 6 hectare netto. Deze initiatieven liggen verspreid in Zuid Goirle, Noord Goirle en Noord-
West Riel. De initiatieven kunnen mogelijk verwezenlijkt worden, maar tellen niet mee in de opgave 
grootschalige energie-opwek en vallen daardoor buiten het kader. 
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Vervolg 
Alle initiatiefnemers kunnen een omgevingsvergunning aanvragen. Op basis van deze eerste 
inschatting kunnen ze de haalbaarheid afwegen. In het vergunningsproces is in ieder geval een 
omgevingsdialoog verplicht. Een vergunningsproces duurt standaard 6 maanden. 
 
Communicatie 
Alle initiatiefnemers zijn op de hoogte gebracht van de eerste inschatting. De portefeuillehouder 
Duurzame Energie is op enkele locaties gaan kijken. Alle andere initiatiefnemers die dit op prijs 
stellen, zullen ook bezocht worden. 
 
Bijlagen 
N.v.t. 

 


