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1 HOOFDSTUK 1

INLEIDING

1.1 AANLEIDING
Zowel op nationaal als op lokaal niveau zijn doelen gesteld om duurzame energie te stimuleren. Nationaal
gezien heeft de overheid het doel gesteld om in 2050 geheel zelfvoorzienend te zijn met betrekking tot de
energiebehoefte.
In het milieubeleidsplan duurzaam Goirle is vastgelegd dat Goirle zich conformeert aan de landelijke ambities
met betrekking tot energie en dus 25% duurzame energie opwekt in 2030. In 2016 werd nog geen 1%
duurzaam opgewekt in Goirle. Windturbines en zonnepanelen zijn voor dit moment goede bewezen
technieken om energie duurzaam op te wekken. Om hiermee in Goirle aan de slag te kunnen, zijn kaders nodig
die richting geven aan deze ontwikkelingen. ZonVelden en TPSolar willen hieraan bijdragen.
ZonVelden en TPSolar zijn voornemens om op de percelen aan de Beeksedijk te Goirle een zonnepark te
realiseren. De percelen staan kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie I, perceelnummer 137, 141, 214,
215, 255 en 257. De totale oppervlakte van de percelen bedraagt ruim 18 hectare. Waarvan 12 hectare binnen
de begrenzing van het zonnepark valt, hiervan zal 6 hectare benut zal worden voor het instaleren van panelen
en toebehoren. De resterende oppervlakte zal gebruikt worden als landschappelijke inpassing,
natuurvriendelijke onderhoudspaden en informatievoorziening.
De gemeente wordt gevraagd een projectomgevingsvergunning te verlenen, waarmee wordt afgeweken van
het geldend bestemmingsplan. Voorwaarde hiervoor is onder meer de aanlevering van een ruimtelijke
onderbouwing. Hierin dient te worden aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling uit ruimtelijk oogpunt
verantwoord en in overeenstemming is met ‘een goede ruimtelijke ordening’. Voorliggend ruimtelijke
onderbouwing voorziet hierin.

1.2 LIGGING VAN HET PROJECTGEBIED
Het projectgebied ligt in het buitengebied ten oosten van het dorp Goirle aan de Beeksedijk. De ligging van het
projectgebied ten opzichte van het dorp Goirle en de ligging ten opzichte van de directe omgeving wordt
weergegeven in afbeelding 1.1.

Afbeelding 1.1

Ligging van het projectgebied t.o.v. omgeving en omliggende percelen (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)
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1.3 HUIDIG PLANOLOGISCH REGIME
Het projectgebied is gelegen binnen de begrenzing van bestemmingsplan “Buitengebied Goirle” van de
gemeente Goirle. Dit bestemmingsplan is op 20 april 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. In
afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding bestemmingsplan opgenomen. De indicatieve begrenzing
van het projectgebied is aangegeven met het licht blauwe vak.

Afbeelding 1.2

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied” (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Op basis van het bestemmingsplan “Buitengebied Goirle” is het projectgebied voorzien van:
•
•
•
•
•
•

Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’
Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden’
‘Lettertekenaanduiding - hydrologisch waardevolle buffer’
‘Lettertekenaanduiding - kwetsbare soorten’
‘lettertekenaanduiding - archeologische verwachtingswaarde’
‘Lettertekenaanduiding - cultuurhistorisch waardevol gebied’.

Gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ zijn onder andere bestemd voor
agrarische bedrijvigheid en de instandhouding van de aldaar voorkomende landschaps- en natuurwaarden.
Gronden met de bestemming en ‘Agrarisch met waarden -Landschaps- en Natuurwaarden’ zijn onder andere
bestemd voor agrarische bedrijvigheid en de instandhouding van de aldaar voorkomende landschaps- en
natuurwaarden.
De voor ‘Lettertekenaanduiding - hydrologisch waardevolle buffer’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, herstel en/of ontwikkeling van
hydrologische waarden ter plaatse van de aanduiding
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De voor ‘Lettertekenaanduiding-kwetsbare soorten’ aangewezen gronden zijn, behalve de voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, hertstel en of ontwikkeling van
natuurwaarden.
De voor ‘letterteken - archeologische verwachtingswaarde’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor onderzoek naar en bescherming van naar
verwachting aanwezige archeologische waarden.
De voor ‘Cultuurhistorisch waardevol gebied’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor onderzoek en bescherming van de aanwezige historische waarden.
Doordat binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’, ‘Agrarisch met waarden Landschaps- en Natuurwaarden’ en ‘lettertekenaanduiding – hydrologisch waardevolle buffer’ enkel
(beperkte) bouw- en gebruiksmogelijkheden ten dienste van de bestemming zijn toegestaan, is het realiseren
van een zonnepark niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.
Om het voornemen te realiseren, wordt bij een omgevingsvergunning afgeweken van het geldende
bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(uitgebreide voorbereidingsprocedure). Voorliggende ruimtelijke onderbouwing zal aantonen dat er sprake is
van een ‘goede ruimtelijke ordening’.
Initiatiefnemer vraagt een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan aan, voor een periode
van 25 jaar (vanaf start bouw). Na 25 jaar exploitatie wordt het zonnepark weer geruimd en de locatie in
oorspronkelijke staat teruggebracht.

1.4 EISEN AAN EEN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3o Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en
inrichting van een ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van
het Bor verklaart voor de inhoud van een ruimtelijke onderbouwing de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste
lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle relevante
aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is met een
goede ruimtelijke ordening.
In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:
1.
een verantwoording van de gemaakte keuzen;
2.
een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de
waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.9;
3.
de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 7;
4.
de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte
onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden;
5.
een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding
zijn betrokken; het ontwerpbesluit zal voor eenieder ter inzage worden gelegd. Er wordt gelegenheid
geboden om zienswijzen in te dienen;
6.
de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 6.
Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt
opgesteld, waarin de hiernavolgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten
minste neergelegd:
7.
een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten
rekening is gehouden; Verwezen wordt naar paragraaf 5.7.
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8.

9.

voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden
van de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk
5 is aandacht besteed aan diverse relevante aspecten;
een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 5 van de Wet
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. De milieu- en omgevingsaspecten zijn
beschreven in hoofdstuk 5.

1.5 WERKWIJZE EN PROCES
Een zonneparkproject kan niet gerealiseerd worden zonder Stimulering Duurzame Energietransitie ++ -subsidie
(SDE). Totdat deze subsidie is toegekend, is er feitelijk sprake van een hypothetisch project. Alle inzet tot aan
de SDE-aanvraag is erop gericht om de haalbaarheid zo groot mogelijk te maken, bij een minimale
inspanning/risico. TPSolar en ZonVelden doorlopen daartoe dan ook een gestructureerd en gefaseerd proces.
Voor de SDE-aanvraag is een verleende Wabo-vergunning nodig. Een concept-vergunning volstaat niet.
Sommige details van het project kunnen in dit stadium nog niet worden ingevuld, omdat deze pas in een veel
later stadium van het proces worden bepaald. Zo wordt de definitieve keuze van onderconstructie, typen
panelen, omvormers en onderaannemers pas gemaakt in de maanden na de SDE-toekenning. TPSolar en
ZonVelden zijn immers voor een dergelijk groot bouwproces afhankelijk van de voorraad, productiecapaciteit,
levermogelijkheden en beschikbare menskracht van alle toeleveranciers, en die kan pas worden ingeschat
wanneer de eerst mogelijke aanvangsmaand van de bouw bekend is.

1.6 LEESWIJZER
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het projectgebied gegeven.
Hoofdstuk 3 bevat de planbeschrijving. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het
beleid van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Goirle beschreven. Waarna in hoofdstuk 5 alle
relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue passeren. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de
maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het project. Tot slot zal in de conclusie de belangrijkste
elementen van de ruimtelijke onderbouwing kort aangestipt worden.
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2 HOOFDSTUK 2

HUIDIGE SITUATIE PROJECTGEBIED

2.1 BESCHRIJVING PROJECTGEBIED EN OMGEVING
Het projectgebied is gelegen ten zuidoosten van het dorp Goirle. Het projectgebied wordt grotendeels
begrensd door agrarische gronden. Ten zuiden van het projectgebied is de Beeksedijk gelegen. Aan de
zuidoostzijde waar de Beeksedijk ligt, grenst het projectgebied aan een woonperceel, agrarisch perceel en een
bedrijfsperceel.
Het projectgebied is onbebouwd en bestaat uit agrarische gronden. De functionele structuur in en om het
projectgebied wordt hoofdzakelijk gevormd door agrarische gronden en verspreid gelegen agrarische
bedrijven en woonpercelen. Rondom de agrarische percelen staan twee gemêleerde bosjes met daarin
vennetjes. Tussen en rondom de percelen liggen waterafvoersloten die rondom verbonden zijn aan elkaar.
Het plangebied ligt op het gemiddelde peil van 13,26m NAP en er zijn geen benoemingswaardige hoogte
verschillen binnen het plangebied.
In afbeelding 2.1 en 2.2 zijn respectievelijk een luchtfoto en foto’s op locatie opgenomen waarin de huidige
situatie van het projectgebied (zwarte belijning) is weergeven.

Afbeelding 2.1

Luchtfoto ligging projectgebied zwart omlijnd (Bron: ArcGIS)

2.2 HUIDIG GEBRUIK GRONDEN
De planlocatie betreft zes agrarische percelen welke tot zeer recent in gebruik geweest als grasland en
veevoerland. De grondeigenaren zijn gestopt met hun melkveehouderij en hebben de gronden nu in gebruik
als akkerland.
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Tabel 1.1 Perceel oppervlakte initiatief Beeksedijk

Perceel

Bruto-oppervlakte

GLE01 I 137

50.600 m²

GLE01 I 141

1.200 m²

GLE01 I 214

55.600 m²

GLE01 I 215

60.100 m²

GLE01 I 255

10.000 m²

GLE01 I 257

5.100 m²

Zonnepark

120.300 m²

Panelenveld

59.800 m²

2.3 HUIDIG LANDSCHAP
Oorspronkelijk was het gehele landschap rondom Goirle zeer bebost, bewoond door jagers en enkele boeren,
of het bestond uit woeste gronden. In de vroegere middeleeuwen veranderde het landschap geleidelijk door
het potstasysteem. De arme zandgronden werden verrijkt met heideplaggen.

Afbeelding 2.2

Overzicht projectgebied (Bron: Otte Groen Advies)

De natuurlijke ondergrond van het landschap, het reliëf, de bodem en het watersysteem bepaalden waar de
mens kon wonen en hoe en waar deze landbouw kon bedrijven. Zo ontstonden in het buitengebied van Goirle
een duidelijk, een vanzelfsprekende logische herkenbare indeling tussen beekdalen, zandverstuivingen en
esdekken.
Het plangebied ligt in een zogenaamd jong heideontginningslandschap. Tot 1900 werd het landschap
gekenmerkt door woeste gronden en heidevelden. In de 20e eeuw zijn echter nagenoeg alle heidegebieden tot
cultuurland ontgonnen, wat mogelijk werd gemaakt door de opkomst van kunstmest. In de nabije omgeving
liggen de Leijen met haar beekdalen en een landgoederenzone waarin bosgebieden afgewisseld worden met
heidegronden.
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3 HOOFDSTUK 3

GEWENSTE SITUATIE

3.1 AANLEIDING
Duurzame energie is een belangrijk item en wordt in de toekomst een steeds belangrijke. Forse inspanningen
op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking zijn noodzakelijk om minder
afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen zoals kolen, olie en gas. Om dit te realiseren zijn er in Nederland
Regionale Energie Strategieën ontwikkelend en in ontwikkeling. Goirle maakt deel uit van de Regio Hart van
Brabant, welke een speciale Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) heeft ontwikkeld. Hierin wordt
gewaarborgd dat elke gemeente en regio een bod uitbrengt op het gebied van duurzame energie. De
gemeente Goirle heeft onder andere 40 hectare zon op land toegevoegd aan het bod.
Om de doelstellingen van de energietransitie te halen, zijn naast zonnepanelen op daken ook veldopstellingen
van zon noodzakelijk. De mogelijkheid om deze te realiseren ligt (vanwege de ruimtevraag en beperkte
schaduwwerking) hoofdzakelijk in het buitengebied. Zo ook de in dit plan besloten locatie, die aan
verschillende locatiecriteria voor een zonnepark voldoet. De omvang van de planlocatie is geschikt wegens
beperkte schaduwwerking en kan worden aangesloten op het onderstation Tilburg-Zuid. Hiervoor is op 21 april
2020 zekerheid verschaft door netbeheerder Enexis.

3.2 VOORNEMEN
Technische inpassing
Het beoogde plan ziet toe op de realisatie van een zonnepark aan de Beeksedijk in het buitengebied van de
gemeente Goirle. De totale oppervlakte van het plangebied bestaat uit ruim 16 hectare. Het zonnepark binnen
het hekwerk, is ongeveer 12 hectare. Binnen het hekwerk zal 6 hectare als panelenveld worden ingericht en
ongeveer 6 hectare als groenstroken en natuurvriendelijke onderhoudspaden. Waardoor er in totaal 10
hectare voor andere doeleinde dan het plaatsen van zonnepanelen en toebehoren gebruikt zal worden.
Het beoogde zonnepark zal netto 6 hectare zonnepark leveren aan de doelstelling van 40 hectare van
gemeente Goirle. Het zal bestaan uit circa 25.000 grondgebonden zonnepanelen en een opgesteld vermogen
hebben van ongeveer 13 MWp. Dit zal 11 GWh per jaar opwekken. Dit is voldoende om circa 3.200 gemiddelde
Nederlandse gezinnen, van stroom te voorzien. De zonnepanelen worden georiënteerd op het zuiden en het
zonnepark wordt via de Beeksedijk ontsloten.
Voor het type panelen en omvormers wordt verwezen naar Bijlage 7 Additionele Technische Informatie. Echter
zoals in paragraaf Werkwijze en proces aangegeven zullen dit soort details pas in een later stadium besloten
worden wanneer de eerst mogelijk aanvangsmaand voor het bouwen bekend is. Tegen die tijd zullen TPSolar
en ZonVelden de dan meest geschikte panelen en omvormers kiezen en gebruiken.
Tussen de panelen en het hekwerk is minimaal 3 meter. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de panelen
en omzomend groen voor onderhoud, zal gebruik worden gemaakt van aan te leggen onverharde lemen
paden. Deze paden zijn nodig voor het plaatsen van de transformatorgebouwen. Bovendien is uit eerdere
projecten gebleken dat de brandweer dit om veiligheidsredenen op prijs telt. Er worden expliciet geen
verharde paden aangelegd. Rondom het terrein zullen ten behoeve van de beveiliging hekwerken worden
geplaatst van maximaal 2,3 meter hoog, deze worden gesitueerd achter de landschappelijke inpassing. Bij de
ingang(en) worden cameramasten geplaatst van maximaal 3 meter hoog. De beveiligingscamera’s staan op het
zonnepark gericht. Er wordt géén voor mensen zichtbare verlichting toegepast (’s avonds is het zonnepark
altijd donker, voor de camerabewaking wordt dynamisch infrarood toegepast).
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Afbeelding 3.1

Uitsnede technische tekening plangebied, voor de volledige weergave zie Bijlage 6 Technisch ontwerp (Bron: TPSolar)

In afbeelding 3.1 is de gewenste technische situatie ter plaatse van het projectgebied opgenomen. De
panelenvelden zijn opgedeeld in velden van maximaal 2 hectare conform de wensen van de gemeente uit het
‘Toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle’. De panelen staan op maximaal 1,5 meter hoogte en
minimaal 0,75 meter van de grond. Hierdoor zal het weidse zicht van het gebied behouden blijven. In de
panelenrijen zullen twee panelen in portret opstelling boven op elkaar staan, met een tussenruimte van 2 cm.
Dit bevordert de bodemkwaliteit, doordat deze tussenruimte de mogelijkheid schept voor water en diffuus
licht om de bodem bereiken. Wat ten goede komt aan de bodemkwaliteit, hierop wordt dieper ingegaan in
paragraaf Bodemkwaliteit.
Landschappelijke inpassing
Zoals in afbeelding 3.2 is weergegeven, wordt het zonnepark stevig landschappelijk ingepast. Er zal een
(patrijzen)-haag en enkele struweelranden worden geplant, zodat de zonnepanelen en constructie vanuit de
omgeving aan het zicht onttrokken worden. Ook zullen er enkele bomen in het plangebied geplant worden,
waarmee het oude karakter van het gebied versterkt wordt. Daarnaast zullen er zowel droge als natte
natuurontwikkelingsvormen toegepast worden. Tevens zal aan het plangebied een waterbergende functie
toegevoegd worden, door de interne watergang af te sluiten. De interne watergang zal bovendien verflauwd
worden naar een natuurvriendelijke over om de zo de natuurfunctie van het plangebied te vergroten. Waarbij
rekening gehouden wordt met de regels omtrent het verdiepen/verbeden van c-watergangen gesteld door
waterschap de Dommel, zie paragraaf Wateraspecten. Daarnaast wordt er een schouw pad langs de
watergangen aangelegd waarmee de watergangen kunnen worden onderhouden.
Binnen het ontwerp van het park is rekening gehouden met de beschermende zones van de ecologische
verbindingszone (EVZ) en a-watergang met kaderrichtlijn water (KRW). Hiervoor zal gebied rondom de EVZ
gebruikt worden voor natuurontwikkeling, waarbij o.a. de oever van de watergang verflauwd wordt. Vanaf de
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verbindingszone zal er minimaal 25 meter afstand bewaard worden tot het hekwerk. Tevens zal er meer dan 5
meter afstand gehouden worden tot de a-watergangen.
De landschappelijke inpassing past bij de gemeentelijke visie om de van oudsher bestaande landschappelijke
elementen terug te laten keren in het landschap. Bij gras- en akkerbouwpercelen lijnvormige houtwallen,
loodrecht op de beek of parallel aan de kavelgrenzen en de flanken van beekdalen duurzaam inrichten door
middel van coulissen. Dit is een halfopen landschapsvorm, waarbij open en gesloten landschappelijke
elementen elkaar afwisselen. Door de intensivering van de landbouw zijn veel gesloten landschappelijke
elementen in het buitengebied van Goirle verloren gegaan. Binnen het ontwerp van dit zonnepark worden o.a.
een aantal losstaande bomen rijen geplant. Tevens zullen er in het noorden, zuiden van het plangebied langs
de perceelgrenzen, houtwallen worden aangelegd. Op deze manier worden historische landschapselementen
van het buitengebied van Goirle hersteld.

Afbeelding 3.2
Uitsnede gewenste landschappelijke inpassing projectgebied, voor volledige weergave zie Bijlage 8 Landschappelijk
Ontwerp(Bron: LabelTIEN)

Het ontwerp van het hekwerk zorgt ervoor dat het plangebied te betreden is door fauna. Klein fauna kan het
hekwerk passeren doordat het hekwerk minimaal 10 cm van de grond is. Dit betekent dat klein wild
gemakkelijk onder het hekwerk door kan en op die manier het park kan betreden. Daarnaast zijn er
diersoorten die zich niet laten stoppen door een gaashekwerk, zij graven er gewoon onderdoor. Soorten zoals
dassen, kleine marterachtigen en egels doen dat echter niet. Zij leven echter wel van wat ze op het land vinden
en zouden dus gehinderd worden als ze het zonnepark niet op en af kunnen door het hekwerk. Voor deze
soorten zullen er regelmatig (elke 75-100 meter) doorgangen c.q. faunapassages in het hekwerk worden
gemaakt. Dit hekwerk met faunapassages staat nader beschreven in Bijlage 7 Additionele Technische
Informatie.
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Afbeelding 3.3: Logos van het Partridge project ter ondersteuning van akkervogels in de Noordzee regio en Nederland Zoemt, volgens
welke regels dit zonnepark landschappelijk ontworpen is. (Bronnen: Nederland Zoemt & Interreg)

In het landschappelijke ontwerp is vooral aandacht geschonken het creëren van leefgebied voor inheemse
bijen en akkervogels. Dit wordt gedaan in samenwerking met Nederland Zoemt 1 en het volgen van het NoordEuropese PARTRIDGE project 2, zie afbeelding 3.3. Mede hiervoor zal 64% van het plangebied bestaan uit
landschappelijke inpassing: bosschages, patrijzenhagen, keverbanken, (schaduw minnend) bloemrijk grasland
en aquatische beplanting. Tevens zullen er een 7-tal speciaal voor TPSolar ontworpen bijenhotels geplaatst
worden, zie afbeelding 3.4. Hierin kunnen inheemse bijen en andere insecten zich nestelen, in Bijlage 7
Additionele Technische Informatie zijn de ontwerptekeningen van de bijenhotels te vinden. Deze bijenhotels
worden geproduceerd bij een bedrijf met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Het
uitgewerkte beplanting- en beheerplan is te vinden in Bijlage 1 Landschappelijk Adviesrapport, Inpassings-,
Beplantings- en Beheerplan.

Afbeelding 3.4: Bijenhotels van TPSolar, links een gevuld bijenhotel en rechts een bijenhotel op het zonnepark Hoogveld-Zuid van TPSolar te
Uden(Bron: TPSolar).

Exploitatie
Het zonnepark wordt voor een periode van 25 jaar geëxploiteerd, op basis van huur. Deze exploitatietermijn
vangt aan op de dag van oplevering van de installatie. Na afloop van de huurtermijn wordt het park weer door
ons geruimd en de materialen gerecycled waarna de initiatiefnemers de grond weer zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat en functie terugbrengen.

1
2

https://www.nederlandzoemt.nl/
https://northsearegion.eu/partridge/about-the-project/over-partridge-nederlands/
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3.3 VERKEER EN PARKEREN
Tijdens de bouw zal de ontsluiting plaatsvinden via een bestaande toegangsweg op het perceel GLE01 I 214
tussen Beeksedijk 18 en 20. Op het desbetreffende perceel zal tijdens de bouw geparkeerd worden en een
bouwkeet worden neergezet. Na de bouw zal deze ingang van het park opgeheven worden. Waarna er een
ingang gecreëerd zal worden bij de huiskavel van de grondeigenaren op Beeksedijk 18, waar genoeg ruimte is
voor bezoek van het zonnepark om te parkeren, zie onderstaande afbeelding 3.5.
Tijdens de bouw zullen er borden geplaatst worden om de overige verkeersdeelnemers op de hoogte te stellen
van de in/uit rit van het bouwterrein. Mocht het nodig zijn kan er een verkeersregelaar of zullen er andere
verkeersregelingsmanieren ingeschakeld worden om dit in goede banen te leiden.

Afbeelding 3.5: Situatie parkeren en betreden van het park tijdens de bouw(lichtblauw) op perceel en na de bouw(oranje). (Bron: Google
Maps)

Het zonnepark zelf kent een zeer beperkte verkeersaantrekkende werking. Er vinden verkeersbewegingen
plaats die uitsluitend samenhangen met het beheer en onderhoud van het zonnepark. Het zal gedurende de
bouwfase van 3 maanden om een totaal van 1.000 verkeersverplaatsingen gaan. Hiervoor wordt tevens
verwezen naar Bijlage 3 Aerius-berekening, waarin de milieu impact van deze verkeersbewegingen berekend
is.
Waarna het voornemen niet zal leiden tot een significante verkeersaantrekkende wijziging ten opzichte van de
huidige situatie. De omliggend infrastructuur heeft voldoende capaciteit om de afwikkeling van de zeer
beperkte verkeersaantrekkende werking van het zonnepark te kunnen verwerken. Het parkeren zal binnen het
projectgebied plaatsvinden. Hiervoor is voldoende ruimte beschikbaar. Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn er
geen bezwaren tegen de in dit plan besloten ontwikkeling.
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4 HOOFDSTUK 4

BELEIDSKADER

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit projectgebied geldende uitgangspunten
weergegeven.

4.1 RIJKSBELEID
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Algemeen
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteit Aanpak en de Structuurvisie voor
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
Rijksdoelen en regionale opgaven
In de SVIR heeft het Rijk drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):
• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;
• Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;
• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan.
Opgaven van nationaal belang in Brabant en Limburg zijn:
·
Het verbeteren van het vestigingsklimaat van de Brainport Zuidoost-Nederland (waaronder Brainport
Avenue rond Eindhoven) en Greenport Venlo door het optimaal benutten en waar nodig verbeteren
van de (internationale) bereikbaarheid van deze gebieden via weg, water, spoor en lucht (o.a. verdere
ontwikkeling Eindhoven Airport en uitvoering Programma Hoogfrequent Spoorvervoer);
·
Versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma) en het samen met
decentrale overheden uitvoeren van de gebiedsgerichte deelprogramma’s Zuidwestelijke Delta,
Rijnmond-Drechtsteden en Rivieren van het Deltaprogramma;
·
Het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma’s Veiligheid, Zoet water
en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma;
·
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-gebieden; · Het
(internationaal) buisleidingennetwerk vanuit Rotterdam en Antwerpen naar Chemelot en het
Ruhrgebied ruimtelijk mogelijk maken;
·
Onderzoek uitvoeren naar het goederenvervoer op het spoor op de langere termijn inclusief
uitvoeren afspraken uit de MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam hierover;
·
Uitvoeren onderzoek naar ruimtelijke en infrastructurele opgaven rond de Greenport Venlo; · Het
robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV) over de grens;
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·

Het aanwijzen van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie in het westelijk deel van
Noord-Brabant.

Duurzame energie
Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening en het geschikt maken
van de elektriciteitsinfrastructuur op de langere termijn voor meer decentrale opwekking van elektriciteit. In
de Structuurvisie wordt aangegeven dat het aandeel van duurzame energiebronnen als wind, zon, biomassa en
bodemenergie in de totale energievoorziening omhoog moet. De ambitie is dat Nederland in 2040 een robuust
internationaal energienetwerk kent en dat de energietransitie vergevorderd is. Het is primair de taak van
provincies en gemeenten om voldoende ruimte te bieden voor duurzame energievoorziening (zoals zonneenergie en biomassa). Het ruimtelijk rijksbeleid voor (duurzame) energie beperkt zich daarom enkel tot
grootschalige windenergie op land en op zee, gelet op de grote invloed op de omgeving en de omvang van
deze opgave. Voor andere energiefuncties is geen nationaal ruimtelijk beleid nodig, naast het faciliteren van
ontwikkelingen door het aanpassen van wet- en regelgeving en het delen en ontwikkelen van kennis.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en
geoptimaliseerd instrument.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.
Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.
stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´
Toetsing van initiatief aan uitgangspunten in het rijksbeleid
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijks belangen als opgenomen in de structuurvisie. Wat betreft de
‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ wordt opgemerkt dat deze van toepassing is bij ‘nieuwe stedelijke
ontwikkelingen’ (3.1.6 Bro).
Bij het realiseren van een zonnepark gaat het om het realiseren van een technische installatie ten behoeve van
het opwekken van elektrische energie. Deze installatie bestaat uit een (serie) bouwwerken, te weten de
stellages waar de zonnepanelen op gemonteerd zijn, die op het maaiveld staan. De ontwikkeling van een
zonnepark betreft een nieuwe planologische mogelijkheid voor een stedelijke functie. Daarom wordt in
voorliggend specifiek geval ervan uitgegaan dat het zonnepark binnen het kader van de ladder voor duurzame
verstedelijking onder de definitie van een stedelijke ontwikkeling vallen. Daarom wordt in dit geval getoetst
aan de ladder.

16

Ruimtelijke onderbouwing “Zonnepark Beeksedijk”
Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van omgevingsvergunning

Beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling
Binnen de provincie Noord-Brabant, als ook de gemeente Goirle, bestaat er een behoefte aan duurzaam
opgewekte energie. Gemeente Goirle heeft de ambitie gesteld om bij te dragen aan de landelijke
doelstellingen omtrent CO2-reductie en duurzame energie opwek. In deze ambitie stelt de gemeente concreet
het doel om in 2030 40% minder CO2 uitstoot te hebben t.o.v. 2014 en 25% van het energieverbruik duurzaam
op te wekken. In 2050 wil de gemeente de CO2 uitstoot tot minimaal 80% reduceren t.o.v. 2014.
Binnen of buiten bestaand stedelijk gebied
De behoefte aan de zonnepanelen is niet op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied. Binnen het
bestaand stedelijk gebied van de gemeente Goirle zijn geen aaneengesloten gebieden van 10 hectare of meer
beschikbaar. Een locatie van kleinere omvang is ook niet aan de orde. De zonnepanelen hebben immers een
grote ruimtevraag. Bij zonneparken is het totale veldoppervlakte namelijk niet bedekt met panelen, er is
ruimte tussen de rijen voor onderhoud en voor de vermindering van schaduwwerking. Om voldoende
energieproductie te genereren en te komen tot een gezonde exploitatie is een locatie met een kleinere
oppervlakte redelijkerwijs geen optie. Locaties binnen de bebouwde kom zijn dan ook niet aan de orde.
Alternatieve locaties in bestaand stedelijk gebied voldoen niet aan verschillende locatiecriteria die gelden voor
de realisatie van een zonnepark: voldoende groot, eenvoudige aansluiting op het energienet en geen
schaduwwerking.
Om binnen het stedelijk gebied voldoende zonne-energie op te wekken vallen namelijk veel gronden, maar
ook daken af. In veel gevallen zijn daken ongeschikt, te klein of is de economische levensduur van vastgoed
niet voldoende om zonne-energie opwekking installaties te plaatsen. Het integreren van ecologische
meerwaarde, meervoudig ruimtegebruik en zorgvuldige landschappelijke inpassing maakt zonneparken veelal
een goed alternatief om tot de gewenste energiedoelstellingen te komen.
Geconcludeerd wordt dat er geen andere beschikbare plekken in bestaand stedelijk gebied beschikbaar zijn,
die zowel kwantitatief als kwalitatief (beter) geschikt (te maken) zijn voor de beoogde realisatie van het
zonnepark in deze omvang. Alles overwegende kan geconcludeerd worden dat de realisatie van het zonnepark
op de beoogde locatie voldoet aan de ladder.

4.2 PROVINCIAAL BELEID
Interim Omgevingsverordening Oktober 2019
De Interim Omgevingsverordening Oktober 2019 (IOV) vervangt in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet de
tot nu toe geldende provinciale plannen en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder de
Structuurvisie ruimtelijke ordening, de Verordening Ruimte en de Provinciale Milieu Verordening.
Zonneparken
In de IOV heeft de provincie Noord-Brabant artikel 3.41 gewijd aan het toestaan van zonneparken in landelijk
gebied. In het eerste lid van dit artikel is vastgelegd dat zonneparken in landelijk gebied zijn toegestaan als:
•

•

•

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. Daar het toepassen van windturbines op veel locaties in de gemeente
onmogelijk is door de geldende bouwhoogtebeperkingen, is er in Goirle behoefte aan zonneparken.
de vestiging van een zonnepark past in het onderzoek naar geschikte locaties voor zelfstandige
opstellingen van zonnepanelen, gelet op zorgvuldig ruimtegebruik en omgevingskwaliteit. De
grondeigenaren stoppen met hun agrarische activiteiten.
de ontwikkeling van het zonnepark qua omvang inpasbaar is in de omgeving. Het zonnepark wordt
landschappelijke ingepast door de bestaande lijn structuren te versterken en terug te laten komen.
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•

•

de ontwikkeling van het zonnepark een maatschappelijke meerwaarde geeft. Door onze
burgerparticipatie mogelijkheden o.a. het gebiedsfonds Bijlage 4 (Financiële) Participatieplan gaan de
omwonende en burgers van Goirle van het zonnepark mee profiteren
de ontwikkeling van het zonnepark op regionaal niveau is afgestemd met omliggende gemeenten en
de netbeheerder, gelet op de ontwikkeling van overige duurzame-energie-initiatieven in de
omgeving. Gedurende het gehele proces gaat TPSolar met alle betrokken partijen samenwerken en
overleggen.

In het tweede lid van het artikel over zonneparken wordt de maatschappelijke meerwaarde van zonneparken
onderbouwd vanuit de mate van meervoudig ruimtegebruik, de maatregelen die getroffen worden om de
impact op de omgeving te beperken en de bijdrage die wordt geleverd aan andere maatschappelijke doelen.
Structuurvisie Provincie Noord-Brabant
‘Ruimte voor duurzame energie’ is één van de 14 ruimtelijke pijlers uit de structuurvisie van de provincie. De
IOV geeft vervolgens regels voor zonneparken in gemengd landelijk gebied. Het gaat om:
•

•

Tijdelijk karakter: Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 wordt een Omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan verleend voor de duur van 25 jaar, waarna het zonnepark weer wordt
afgebroken en de oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Ter borging worden door gemeente en
initiatiefnemer nadere afspraken vastgelegd in een anterieure overeenkomst.
Bijdrage aan maatschappelijke doelen:
o De initiatiefnemer biedt de lokale gemeenschap de mogelijkheid om te participeren in het
zonnepark via crowdfunding en/of via de lokale energie coöperatie Duurzaam Riel Goirle
o Er wordt met de energie-afnemer afspraken gemaakt over lokale stroomafname;
o De initiatiefnemer gaat via een gebiedsfonds duurzaamheidsprojecten in de omgeving
stimuleren. Hiervoor zal een jaarlijkse bijdrage geleverd worden van 4.000 euro gedurende
een periode van de SDE-subsidie van 15 jaar (zie ook Bijlage 5 Communicatierapport).
Provinciale milieuverordening

In de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (PMV) zijn milieuregels opgenomen die het drinkwater
moeten beschermen. Het grondwater rond de Brabantse drinkwaterwinningen wordt beschermd met speciale
zones. In Noord-Brabant zijn veertig gebieden waar grondwater wordt opgepompt om drinkwater van te
maken. Met beschermende maatregelen ziet de provincie erop toe dat het grondwater in deze gebieden niet
vervuild raakt. In verschillende beschermingszones is het dan ook verboden om bodembedreigende activiteiten
uit te voeren.
Er zijn verschillende beschermingszones waarvoor eigen regels gelden:
-

het waterwingebied direct rond de pompputten;

-

het grondwaterbeschermingsgebied;

-

de boringvrije zone.

Het zonnepark ligt niet binnen een speciale waterbeschermingszone, waardoor de PMV niet van toepassing is.
Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid
Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.
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4.3 GEMEENTELIJK BELEID
Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. Met betrekking tot het voorliggende bestemmingsplan
zijn de hieronder genoemde beleidsstukken het belangrijkst.
‘Beleidskader zon- & windenergie
Algemeen
De doelstelling van de gemeente Goirle is om in 2050 een CO₂-arme gemeente met een vermindering van CO₂uitstoot met 80% ten opzichte van 2014 te zijn. Dit kan behaald worden doormiddel van het terugdringen van
het verbruik van energie. Dat moet worden aangevuld met het gebruik van duurzamere en in de toekomst
zeker ook innovatieve vormen van energie. Waarbij in 2030 25% van het energieverbruik lokaal duurzaam
opgewekt dient te worden. De doelstelling is dit te realiseren door middel van het opwekken van duurzame
energie via wind en zon. ‘In 2016 werd nog geen 1% duurzaam opgewekt. Windturbines en zonnepanelen zijn
voor dit moment goede bewezen technieken om energie duurzaam op te wekken. Om hiermee aan de slag te
kunnen zijn kaders nodig’ 3. Dit is uitgewerkt in het Zonnewijzer en windrichting gemeente Goirle en de
bijbehorende Toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle Uitwerking van de visie Zonnewijzer en
Windrichting. Hiervoor zijn er naast zonnepalen op alle daken nog 2 windmolenclusters en netto 40 hectare
zonneparken nodig.
Op termijn moet heel Goirle gasloos worden. Dit betekent dat nieuwe woningbouwprojecten gasloos moeten
worden ontworpen. Voor de bestaande bouw zal worden onderzocht welke mogelijkheden inwoners hebben
om hun woning te kunnen ombouwen naar gasloos wonen waarbij ze mogelijk kunnen profiteren van de
landelijke subsidiemogelijkheden. Inwoners moeten in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij dit soort
keuzes. Duurzame initiatieven van burgers wil de gemeente Goirle stimuleren en faciliteren door middel van
(landelijke) subsidies en leningen. Juist die initiatieven waar inwoners voordeel van hebben (zoals via
energiecoöperatie Riel-Goirle) hebben voorrang.
De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn. Dit betekent dat ze zorgvuldig omgaan met energie,
water en grondstoffen en dat ze streven naar duurzame ontwikkeling van de gemeente. Hierbij zoeken ze
balans tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouw, sport, voorzieningen, recreatie, toerisme en
landschap. De gemeente voorziet in (keuzevrijheid bij) huisvesting en heeft daarbij aandacht voor zowel de
bestaande woningvoorraad als nieuwbouw. De verschillende aspecten binnen het fysieke domein dragen
gezamenlijk bij aan het woon- en leefmilieu van de inwoners van de gemeente Goirle en de aantrekkelijkheid
van gemeente voor mensen en bedrijven die overwegen zich hier te willen vestigen.
Een sterk vestigingsklimaat en goede contacten met plaatselijke ondernemers dragen bij aan een duurzame
economische structuur en zijn positief voor de werkgelegenheid. In het buitengebied streven ze naar een
duurzaam evenwicht tussen landschap, natuur, recreatie en landbouw.
Uitgangspunten beleid
Ambitie
Een duurzaam Goirle, dat zorgvuldig omgaat met energie, water en grondstoffen.
Doelstelling
1. Energie besparen en duurzaam opwekken.
2. Bij ruimtelijke inrichting rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering (klimaat adaptie)
om zo waterschade te voorkomen en wateroverlast te beperken.
3. Verminderen van de hoeveelheid restafval.
4. Stimuleren van biodiversiteit in Goirle.
3

Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-2020
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Activiteiten
1. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van een rendabele investering voor zonnepanelen op de
Haspel en het CC Jan van Besouw en voor LED-verlichting op sportparken.
2. De gemeente stelt beleid op voor de mogelijkheden van zonneweiden en windenergie.
3. De gemeente ondersteunt (financieel) energie-coöperaties.
4. De gemeente stimuleert elektrisch rijden.
5. De gemeente denkt actief mee met initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking.
6. Binnen het regionale samenwerkingsverband Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant neemt de
gemeente deel aan diverse projecten met betrekking tot klimaatadaptieve maatregelen.
7. Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte overweegt de gemeentemogelijkheden voor
klimaatadaptieve maatregelen zoals voor de opvang of infiltratie van hemelwater.
8. Eind 2017 lopen de pilots af waarbij de burger is gefaciliteerd om het afval beter aan de bron te
kunnen scheiden. In 2018 evalueert de gemeente de pilots en implementeren we de inzamelwijze
verder.
9. Vanuit de gemeenschappelijke zorgtaak voor de inzameling van huishoudelijk afval werkt de
gemeente samen met de gemeente Tilburg. Deze samenwerking is deels al een feit,
verwerkingsovereenkomsten ten aanzien van restafval, GFT, PMD en glas zijn op regionaal niveau
afgesloten.
10. De gemeente stelt een plan voor het verbeteren van biodiversiteit binnen en buiten bebouwde kom
op.
Uitgangspunten maatschappelijke inpassing
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen praten, denken en doen. Afhankelijk van de
omvang van een project en de impact op de omgeving, worden de onderstaande aspecten daarin zwaarder
meegewogen.
• Participatie omgeving: Initiatiefnemers hebben de verplichting om de omgeving te betrekken bij hun
initiatief en stellen hiervoor een participatieplan op.
• Participatie direct betrokkenen/omwonenden: De initiatiefnemer dient met de direct
omwonenden/direct betrokkenen afspraken te maken over de inpassing en invulling van het gebied
rondom een project en maakt hierbij duidelijk in hoeverre omwonenden hierin mee kunnen
participeren.
• Compensatie: De initiatiefnemer geeft in een compensatieplan aan hoe de omgeving baat heeft bij de
ontwikkeling (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden: aan initiatieven die meer bieden dan alleen
het opwekken van energie, of initiatieven waarbij productie en afname bij elkaar worden gebracht).
• Communicatie: De initiatiefnemer stelt een communicatieplan op waarbij de gemeente een
ondersteunende en faciliterende rol kan hebben.
Uitgangspunten ruimtelijke en landschappelijk inpassing
•

•

De gemeente kiest voor kwaliteit op locaties waar een project wordt gerealiseerd, waarbij rekening
wordt gehouden met de toekomstige uitstraling van het gebied. Landschappelijke inpassing betekent
niet dat het project niet zichtbaar mag zijn.
De gemeente streeft zoveel mogelijk naar meervoudig grondgebruik en behoud en ontwikkeling van
de Biodiversiteit.
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Toetsing van het initiatief aan ‘Zonnewijzer en windrichting gemeente Goirle’ en ‘Toetsingscriteria voor
locaties Zonneparken Goirle Uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting’.
Voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met het ‘Zonnewijzer en windrichting gemeente Goirle’ en
‘Toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle Uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting’.
Doordat in de planvorming rekening gehouden is met criteria en eisen van de gemeente.
Allereerst levert dit initiatief een bijdrage van netto 6 hectare zonnepark aan de totaal benodigde netto 40
hectare zonnepark. Het zonnepark is ingedeeld in compartimenten van maximaal 2 hectare, waarbij de
compartimenten gescheiden worden door bestaande dan wel aan te leggen landschappelijke elementen. Het
park kan aansluiten op het hoofdstation Tilburg-Zuid, hiervoor is op 20-7 de offerte van Enexis bevestigd. Deze
vergunningsaanvraag van Het zonnepark wordt gedaan voor een tijdelijke vergunningsperiode van 25 jaar.
Het park voegt daarnaast zowel waterberging, educatieve als biodiversiteit stimulerende ontwikkelingen toe
aan de omgeving. Daarnaast wordt 62% van het plangebied gebruikt voor landschappelijke
inpassingselementen. De panelen worden op maximaal 1,5 meter geplaatst. De randen van het zonnepark
worden dusdanig ingepast dat er weinig tot geen zicht is op het plangebied. De in de landschappelijke
inpassing geplande soorten zijn voornamelijk streekeigen soorten. Verder zullen er meerdere flora en fauna
stimulerende zones in het plangebied worden ontwikkeld. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen
naar Bijlage 1 Landschappelijk Adviesrapport, Inpassings-, Beplantings- en Beheerplan van deze toelichting.
Tevens wordt er voldaan aan de uitgangspunten die gesteld zijn aan participatie en communicatie, zie Bijlage 4
(Financiële) Participatieplan en Bijlage 5 Communicatierapport. Hierin staan de stappen die door de
initiatiefnemers genomen zijn op het gebied van participatie en communicatie met de omwonende. Tevens
staan in deze plannen de verschillende manieren waarop de omwonende en bewoners van Goirle kunnen
participeren in het project.
Gesteld kan worden dat het zonnepark op een adequate wijze wordt ingepast in de omgeving en in
overeenstemming is met de gestelde criteria en voorwaarden van het ‘Toetsingscriteria voor locaties
Zonneparken Goirle Uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting’.
Welstandsnota Goirle
Inleiding
Om bouwplannen op welstand te mogen toetsen zijn gemeenten sinds 1 juli 2004 verplicht een welstandsnota
vast te stellen. Met het opstellen van een welstandsnota worden de procedures en de toetsing transparanter
gemaakt. De gemeente Goirle heeft ervoor gekozen een welstandsnota op te stellen om voor specifieke
gebieden in de gemeente Goirle, om het uiterlijk van gebouwen in de omgeving tot zijn recht te laten komen.
Het onderwerp van deze nota is de kwaliteit van de bebouwing in de gemeente Goirle. Het gaat hier om
gebouwen en bouwwerken die iedereen dagelijks om zich heen ziet. Bepalend daarbij zijn zowel de kwaliteit
van de individuele gebouwen en bouwwerken, als de kwaliteit van het totaalbeeld van de gebouwen in hun
onderlinge samenhang. Doorgaans zijn inwoners positief over die dagelijkse leefomgeving. Deze kwaliteit is
door bewust en meestal zorgvuldig handelen van particulieren en overheid door de eeuwen heen ontstaan.
Sinds een eeuw is deze zorg voor de architectonische kwaliteit ook nadrukkelijk een overheidstaak. Daarbij is
het gemeentelijke welstandstoezicht het belangrijkste instrument geweest.
De welstandsnota is opgebouwd uit verschillende deelgebieden. Onderhavig plangebied is gelegen in gebied
G8: Buitengebied.
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Welstandsgebied G8- Buitengebied
Het buitengebied van Goirle is opgebouwd uit slechts één deelgebied: G8 Buitengebied

Afbeelding 4.1

Welstandskaart (Bron: Gemeente Goirle)

Het buitengebied van Goirle is te typeren als een open agrarisch landschap waarin de oude beekstructuur een
belangrijke ‘dragende’ rol speelt. Hoewel het grondgebruik in het deelgebied varieert tussen intensief
agrarisch tot natuur, betekent dit geen wezenlijke veranderingen voor de gebouwde objecten in het
deelgebied, noch voor de criteria die aan de gebouwde objecten zullen worden gesteld.
In het buitengebied komt een aantal gebouwde objecten voor, die specifieke aandacht behoeven.
Hiervoor zijn specifieke gebiedscriteria opgenomen:
specifieke gebiedscriteria voor agrarische bedrijven en erven;
specifieke gebiedscriteria voor verbouwing van een boerderij.
Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota Goirle
Het welstandsbeleid richt zich voornamelijk op de type bebouwing en de detaillering daarvan. Hierbij gaat het
om woningen, boerderijen en de daarbij behorende schuren en overige gebouwen. Een specifieke
ontwikkeling als een zonnepark wordt in de welstandsnota niet benoemd. Wel wordt in de welstandsnota
benadrukt dat het beleid erop is gericht om nieuwe ontwikkelingen goed in te passen in de landelijke
omgeving.
In voorliggend geval wordt, zoals in voorgaande hoofdstukken reeds is beschreven, het zonnepark doormiddel
van gebiedseigen beplanting, in het landschap ingepast. Hiermee wordt voldaan aan het welstandsbeleid ten
aanzien van het landschappelijk inpassen van nieuwe ontwikkelingen in de omgeving.
Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid
Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de gemeentelijke beleidsambities zoals
verwoord in het hiervoor behandelde gemeentelijk beleid.
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5 HOOFDSTUK 5

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de ruimtelijke onderbouwing ten
behoeve van een omgevingsvergunning een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende
wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een ruimtelijke
onderbouwing vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid,
milieuzonering, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, besluit milieueffectrapportage, water, reflectie en
elektromagnetische straling.

5.1 GELUID (WET GELUIDHINDER)
Algemeen
De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden
en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen.
Situatie projectgebied
Een zonnepark vormt een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het zonnepark is een type A-inrichting.
De inrichting valt daarmee onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Op voorhand kan worden
geconstateerd dat deze inrichting geen relevante geluidbelasting veroorzaakt. Daarnaast bevinden zich de
nutsvoorzieningen op grote afstand van omliggende geluidsgevoelige objecten.
Als gevolg van de ontwikkeling is tevens geen sprake van een significante verkeersaantrekkende werking. Het
zonnepark wordt incidenteel bezocht, uitsluitend ten behoeve van beheer en onderhoud.
Een zonnepark wordt niet aangemerkt als een geluidgevoelig object. De Wet geluidhinder vormt dan ook geen
belemmering voor het initiatief.
Conclusie
Het aspect geluid in het kader van de Wgh vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit plan.

5.2 BODEMKWALITEIT
Algemeen
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past
bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen
NEN 5740.
Situatie projectgebied
Het uitvoeren van onderzoek naar de bodemkwaliteit doet zich voor in situaties waarin personen langdurig
verblijven of aanwezig zijn. In voorliggend geval worden overwegend bouwwerken geen gebouwen zijnde
gerealiseerd waar zonnepanelen op bevestigd worden. Daarnaast worden kleine gebouwen (trafostation e.d.)
gerealiseerd, echter wordt hierin niet langdurig door personen verbleven. Verder wordt opgemerkt dat de in
deze ruimtelijke onderbouwing besloten ontwikkeling geen risicovolle activiteit voor de bodem betreft.
Uit het bodemloket blijkt dat er op de beoogde planlocatie, zie afbeelding 5.1, geen gevallen van
bodemverontreiniging bekend zijn, noch is er aanleiding deze te verwachten. Er kan dus worden
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geconcludeerd dat de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de
voorgenomen ontwikkeling. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is daarom niet noodzakelijk.

Afbeelding 5.1

Uitsnede rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit (Bron: Noord-Brabant Omgevingsrapportage)

Er zijn een aantal factoren bekend die invloed hebben op de bodemkwaliteit: licht, lucht, water en organische
stof. Op basis hiervan worden de volgende maatregelen genomen:
- De panelen staan hoger van de grond dan normaal ca. 75 cm voor zodat er meer ruimte is voor directe en
indirecte lichtinval en indirecte neerslag (regen die door de wind wordt meegevoerd) om de bodem onder de
panelen te bereiken. Tevens staan de panelen maximaal 150 cm van de grond, wat tevens ruimte biedt voor
directe en indirecte lichtinval en neerslag.
- De panelen worden in een zuidopstelling geplaatst (dus niet oost-west, omdat daarbij de grond vrijwel
volledig wordt afgedekt).
- Tussen elke paneelrij is circa 2,5 meter vrije ruimte.
- De panelen worden niet strak tegen elkaar aan gemonteerd, maar met een kleine tussenruimte van 2 cm
zodat regenwater niet alleen aan de voorzijde maar ook tussen de panelen door op de bodem terecht komt.
Dit vermindert de kans op gronderosie aan de voorzijde van de paneelrijen (er valt veel minder water op één
plek) en voorkomt verdroging van de bodem onder de panelen. Het vocht in de bodem onder de panelen
verdampt minder door de schaduwwerking waardoor het ook met minder neerslag toe kan.
- Er worden maar twee panelen per kolom gemonteerd. Dit bevordert de lucht-, water- en lichtdoorlaatbaarheid van de opstelling.
- Onder en tussen de panelen wordt bijgezaaid met schaduw minnend bloemrijk/kruidenrijk grasland. Op die
manier voorkomen we het dichtslaan en uitdrogen van de bodem en bodemerosie.
- Uitgebloeide bloemen, zaadhulzen, afgevallen boombladeren en ander organisch materiaal kan zich door de
wind goed over het park verspreiden. Dat zorgt er in elk geval voor dat er ook nieuwe toevoer van organische
stof naar de bodem plaatsvindt.
Voldoende licht, lucht en vocht onder de panelen houdt niet alleen het gras in stand, maar is ook belangrijk
voor het leven ín de bodem dat weer van invloed is op de bodemkwaliteit. Uit Nederlands onderzoek door
CLM-onderzoek en advies blijkt dat zuidgeoriënteerde zonneparken de negatieve effecten van panelen op de
bodem kunnen compenseren. In een zuidopstelling ontstaan verschillende microklimaten. Dit zorgt voor een
rijk biodiversiteitsaanbod op het gebied van flora. Deze verschillende soorten vegetatie hebben baat bij
verschillende omstandigheden en zorgen voor een diepe beworteling over het gehele plangebied. Hierdoor
wordt er meer organische stof vastgelegd in de bodem 4.

4

Keuskamp, J. A. (2018). Zonneparken in agrarisch gebied: effecten op bodemkwaliteit
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Het uitblijven van bodembewerking en -bemesting leidt tot verbetering van de bodemkwaliteit door een
toename aan micro-organismen, schimmels en regenwormen in de bodem. Regenwormen houden namelijk
niet van felle zon en zullen dus onder de panelen juist nog beter kunnen gedijen dan op open land. Dit
verbetert de structuur van de bodem en daardoor neemt de bodem meer organische stof op.
Daarnaast zorgt de toename van biodiversiteit in de bodem voor minder uitspoeling, een beter ziektewerend
vermogen en een groter herstellend vermogen bij een eventuele verstoring.
Met als gevolg dat de voorgestelde gevarieerde beplanting onder een zuidopstelling, een vergelijkbaar
bodemkwaliteitsevenwicht bereikt als een perceel met dezelfde beplanting zonder panelen.
Door de gekozen opstelling van de installatie blijft de bodem even goed in staat hemelwater te verwerken als
vóór de aanleg van het park. Hierdoor is er ook geen (extra) afstroming naar de omliggende percelen te
verwachten.
Conclusie
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

5.3 LUCHTKWALITEIT
Beoordelingskader
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan o.a. de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen.
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
•
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
•
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in betekenende
mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
•
woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
•
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
•
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de
grenswaarden.
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Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen
50 meter.
Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd
zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
Situatie projectgebied
Gelet op de aard en omvang van dit project en de beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen, in
verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in paragraaf 5.3.1.1, kan worden gesteld dat
voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. In de aanlegfase vinden
er alleen maar verkeersbewegingen plaats en in de gebruiksfase wordt het zonnepark incidenteel bezocht,
uitsluitend in het kader van beheer en onderhoud. Er is dan ook geen sprake van significante
verkeersaantrekkende werking. Vermindering van de luchtkwaliteit is daarom niet aan de orde en vormt geen
belemmering voor de ontwikkeling van het zonnepark.
Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het
kader van het ‘Besluit gevoelige bestemmingen’.
Conclusie
Gezien het vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het
project.

5.4 EXTERNE VEILIGHEID
Algemeen
Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
• het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
• de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
• het Registratiebesluit externe veiligheid;
• het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015);
• het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening
zijn vastgelegd in:
• het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
• de Regeling basisnet;
• de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
Voor buisleidingen geldt het Besluit buisleidingen externe veiligheid (Bevb) die op 1 januari 2011 in werking is
getreden.
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Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is het tot een minimum beperken van risico’s
waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten.
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden
en het groepsrisico.
Situatie projectgebied
Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het projectgebied. Op
de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen,
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen
weergegeven. In afbeelding 5.2 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het projectgebied (rode
contour) en omgeving weergegeven.

Afbeelding 5.2

Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart.nl)

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:
•
zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
•
zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
•
is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Het plangebied is gelegen binnen de contouren van een buisleiding van de Gasunie, te weten de A-657. Deze
buisleiding heeft een uitwendige diameter van 914 mm, en een wanddikte van 0,47 mm, en een maximale
werkdruk van 66 bar.
Het zonnepark is geen kwetsbaar beperkt object, en daarmee hoeft het groepsrisico niet te worden
verantwoord. Echter is ervoor gekozen om Gasunie in te lichten. Hierbij is aangegeven door Gasunie dat
wanneer het project de volgende fase bereikt, c.q. vergund door de gemeente en SDE verleent een gesprek
met Gasunie plaats zal vinden. Hierdoor zal voor de bouw van het zonnepark, alles met de Gasunie zijn
afgestemd. Tevens zal bij de uitvoering machinale grondroeringswerkzaamheden voor aanvang van de
werkzaamheden een graafmelding worden gedaan.
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Conclusie
Het plan is in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van externe veiligheid.

5.5 MILIEUZONERING
Algemeen
Om hinder en gevaar te voorkomen, bepaalt de overheid minimale afstanden tussen woningen en
bedrijfsactiviteiten. Hiervoor wordt meestal de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009
gehanteerd, waarin per bedrijfscategorie richtafstanden voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar
zijn opgenomen.
Situatie projectgebied
Dit zonnepark zal ongeveer 13 MW aan elektriciteit opwekken. De voorgenomen inrichting van de betrokken
gronden als zonnepark levert geen hinder of gevaar op voor omliggende gevoelige functies. Wel worden
transformators en omvormers geplaatst. Deze worden echter niet aan de randen van het plangebied
gesitueerd. In de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ valt dit onder de activiteit
‘elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen tussen de 10 en 100 MVA’. Het betreft hier een
milieucategorie 1-inrichting met een richtafstand van 50 meter vanwege geluid. Voor de omvormers is de
vergelijking gemaakt met de activiteit ‘elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen tot 10
MVA’. Voor deze activiteit is de richtafstandentabel voor het aspect geluid 30 meter. In dit plan liggen de
dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen op een grotere afstand. Hiermee wordt voldaan aan de
richtafstanden.
Conclusie
Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de in dit project besloten ontwikkeling.

5.6 ECOLOGIE
Algemeen
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten: de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met deze wet worden de Europese
natuurbeschermingsrichtlijnen (de Vogel- en Habitatrichtlijn) zo helder mogelijk geïmplementeerd. De Wet
natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van
deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van
de verboden.
Gebiedsbescherming
Natura 2000
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Nederland heeft aan de hand van een
vergunningenstelsel een zorgvuldige afweging gewaarborgd rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor
Natura 2000-gebieden.
Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied in het kader van de Wet natuurbescherming.
De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden, zijn gelegen op een afstand van circa 2,6 kilometer van het
projectgebied.
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In het kader van deze ruimtelijke procedure is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen
Natura 2000-gebieden nodig. De te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling
en de eventuele gevolgen daarvan is inzichtelijk gemaakt met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS
Calculator 2019. Dit rapport, waar een toelichting op de AERIUS-berekening wordt gegeven, is opgenomen in
Bijlage 3 Aerius-berekening van deze toelichting.
Het resultaat van de AERIUS-calculator is dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Op
basis hiervan wordt geconcludeerd dat er geen sprake zal zijn van een stikstofdepositie met significant negatief
effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van
de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunning plichtig.
Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (NNN). Het NNN is in
provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’-principe.
In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied
aantasten.

Afbeelding 5.3
Gemeente Goirle)

Gebiedskaart NNN, in de gestreepte gedeeltes zijn de Natuur Netwerk Brabant gebieden aangegeven (Bron:

Het projectgebied behoort niet tot het NNN. De dichtstbijzijnde gronden behorende bij het NNN zijn gelegen
op een afstand van circa 50 meter van het projectgebied. Gelet op de aard en omvang van de ontwikkeling en
de afstand tot het NNN wordt geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken
en waarden van het NNN.
Soortenbescherming
Als gevolg van de voorgekomen ontwikkeling wordt geen bebouwing gesloopt of beplanting gerooid. Het
projectgebied is in de huidige situatie in gebruik als agrarische grond. Vanwege het agrarische gebruik en
onderhoud van de gronden (maaien etc.) heeft het projectgebied een lage ecologische waarde.
Volledigheidshalve is er een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd door het bureau Otte Groenadvies, deze is in
de bijlage 4 opgenomen. Uit dit onderzoek zijn geen noemenswaardige ecologische waardes gekomen, men
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dient zich te houden aan de algemene zorgplicht. Opgemerkt wordt dat rekening wordt gehouden met de in
de artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming opgenomen zorgplichtbepaling.
Conclusie
Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

5.7 ARCHEOLOGIE & CULTUURHISTORIE
Archeologie
Algemeen
Op grond van de Erfgoedwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische
waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat
initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de
archeologische relicten die in het projectgebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk:
het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het projectgebied behoudenswaardige archeologische
vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan
leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een
archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.
Situatie projectgebied
De cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Brabant (Arcgis, CHW 2016) geeft aan dat er een uitloper
van het archeologisch landschap over een deel van het plangebied loopt. In het bestemmingsplan is hieraan
echter geen specifieke waarde toegekend, anders dan een Lettertekenaanduiding, en zijn er aan die
aanduiding geen bouwregels verbonden, alleen aanlegvoorschriften die vergunningplicht opleggen bij
overschrijding van bepaalde grenswaarden aan grondroering of verharding. In het onderhavige plan wordt de
grenswaarde voor grondroering (100m³) overschreden, hetgeen in de onderhavige aanvraag
omgevingsvergunning dient te worden meegenomen. Gemeente Goirle heeft (nog) geen eigen archeologisch
beleid waaraan het plan verder getoetst dient te worden.
Conclusie
Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor het initiatief.
Cultuurhistorie
Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een ruimtelijk plan “een
beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.
Situatie projectgebied
Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant, in het
projectgebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het projectgebied of in de directe
nabijheid van het projectgebied is er geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld wordt
dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling.
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Conclusie
Geconcludeerd wordt dat geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van negatieve
effecten op de cultuurhistorische waarden.

5.8 BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Algemeen
In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd dat voorafgaande aan het
ruimtelijke plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen een
milieueffectrapport (MER) opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage opgesteld
moet worden zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r.
Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn op de volgende manieren:
• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet
natuurbescherming nodig is.
• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage
van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings) plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).
In artikel 1 onder e van de bijlage van het Besluit m.e.r. wordt een omgevingsvergunning waarbij wordt
afgeweken van het bestemmingsplan gelijkgesteld aan een bestemmingsplan indien een plan wordt genoemd
in kolom 4.
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije
m.e.r.beoordeling gehanteerd.
Situatie projectgebied
Voorliggend plan voorziet in het realiseren van een zonnepark op percelen met een totaaloppervlakte van
circa 16 hectare. Hierdoor zal het zonnepark binnen het hekwerk circa 12 hectare bedragen. Realisatie van
projecten met zonne-energie worden niet in het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.) genoemd. Wel
leiden grondgebonden zonneparken tot de herinrichting van een stuk landelijk gebied. In de D-lijst is de
volgende activiteit opgenomen 'Een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan'. Een
zonnepark valt hieronder, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De
drempelwaarde voor landinrichtingsprojecten uit het Besluit m.e.r. is 125 hectare. Op basis van de omvang van
het project, een zonnepark van circa 12 hectare, is een m.e.r.- beoordeling of het doorlopen van een m.e.r.procedure niet nodig.
Gelet op de omvang van het totale project, de kenmerken van het project (zonnepark) en de aard van de
effecten (zeer beperkt), wordt geconcludeerd dat het uitvoeren van een m.e.r- beoordeling of het doorlopen
van een m.e.r-procedure niet aan de orde is.
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Conclusie
De ontwikkeling is niet m.e.r.(beoordelings)-plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten
als gevolg van de vaststelling als gevolg van de verlening van de omgevingsvergunning.

5.9 WATERASPECTEN
Vigerend beleid
Europees beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen
worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische
ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.
Rijksbeleid
Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele
waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).
Provinciaal beleid
In de Omgevingsvisie Noord-Brabant wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn,
naast de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere
wateren, de veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit
van grond- en oppervlaktewater en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
Waterschap De Dommel
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het
werkgebied van het waterschap omvat het stroomgebied van de Dommel op Nederlands grondgebied,
ongeveer tot het punt waar deze rivier samen met de Aa in de Dieze uitmondt. Bovendien omvat het gebied
nog het stroomgebied van de Zandleij, die in het Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen uitmondt. Dit
gebied is 1510 km2 groot en er wonen ongeveer 1 miljoen mensen.
In het zuiden wordt het gebied onder meer begrensd door Watering De Dommelvallei. Een watering is het
Belgische equivalent van een waterschap. In het noorden en oosten wordt het gebied begrensd door
Waterschap Aa en Maas, en in het westen door Waterschap Brabantse Delta.
Het gebied omvat de steden Tilburg en Eindhoven en het is onderverdeeld in drie zogeheten stroomgebieden:
het stroomgebied Boven-Dommel met het stroomgebiedskantoor in Veldhoven, het stroomgebied Beerze en
Reusel met stroomgebiedskantoor in Middelbeers, en het stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij met
stroomgebiedskantoor in Boxtel, waar zich ook het Waterschapshuis bevindt. Om te voldoen aan de eisen van
de Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.
Het waterschap de Dommel is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente op basis van de
volgende wettelijke kerntaken: het zuiveringsbeheer, watersysteembeheer, beheer van dijken en beheer van
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vaarwegen. Het watersysteembeheer -waaronder grondwater- heeft daarbij twee doelen: zowel de zorg voor
gezond water als de zorg voor voldoende water van voldoende kwaliteit.
Het beleid en de daarmee samenhangende doelen van het waterschap zijn opgenomen in het
waterbeheerplan 2016-2021, wat tot stand is gekomen in samenspraak met de waterpartners.
Zo zijn bijvoorbeeld relevante waterthema’s gekoppeld aan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de
regio.
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende
thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en
de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties
hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken
liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze
ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de
site van waterschap de Dommel.
Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd
wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. Vanwege dit principe
wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de
voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen en uitgangspunten voor het ontwerp van
watersystemen zijn opgenomen in de ‘beleidsregel Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van
verhard oppervlak, en de hydrologische uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater’.
Waterparagraaf
Watertoets
Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw)
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke
plannen is verankerd. In de onderbouwing van ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Watertoetsproces
De verplichte watertoets is geregeld in de artikelen 3.1.1. en 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening
(hierna: Bro). Vanaf het begin van de planvorming dient overleg gevoerd te worden tussen bevoegd gezag,
waterbeheerders en andere betrokkenen. Doel van dit overleg is gezamenlijk de uitgangspunten en wensen
vanuit duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar concrete gebied specifieke ruimtelijke
uitgangspunten. Hierbij geldt dat afwenteling moet worden voorkomen en dat de drietrapsstrategie
'vasthouden, bergen en afvoeren' moet worden gehanteerd.
Het waterschap De Dommel is primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het plaatsingsgebied en
directe omgeving. Onder de verantwoordelijkheden vallen onder andere beveiliging tegen hoog water,
peilbeheer en aan- en afvoer van water. Daarnaast wordt geadviseerd hoe om te gaan met hemelwater.
In het algemeen zoekt het waterschap naar duurzame oplossingen. Uitgangspunt is dat het water zoveel
mogelijk binnen een plangebied en directe omgeving wordt vastgehouden en dat relatief schoon water ook
relatief schoon blijft. Daarbij geldt dat het regenwater, dat op verharde oppervlaktes valt en schoon genoeg is
(zoals van gevels en daken), zoveel mogelijk wordt vastgehouden of wordt geborgen.
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Overige waterhuishoudkundige voorzieningen
Bij de beoogde ontwikkeling worden zonnepanelen geplaatst op een metalen frame. Het regenwater dat op de
panelen valt, stroomt af richting de bodem (tussen de zonnepanelen is voldoende ruimte aanwezig zodat het
regenwater verspreid op het maaiveld kan vallen), waar het water infiltreert. Het regenwater zal dan ook niet
versneld afstromen richting het oppervlaktewater. Het zonnepark wordt door de vrije afstroming van het
regenwater richting de onderliggende bodem niet gezien als toename in verharding. De toegangsweg en
onderhoudspad zullen worden uitgevoerd als half verharde lemen padden.
Watercompensatie is voor dit plan dan ook niet vereist. Wel wordt er een waterbergende functie aan het
plangebied toegevoegd. Doordat de sloot in het midden van het plangebied wordt afgesloten van de
watergang aan de noordkant van het plangebied. Daarnaast zal de oever van de sloot verflauwd worden.
Ook zal de oever van de a-watergang met bijbehorende ecologische verbindingszone verflauwd worden. Dit zal
de ecologische waarde van deze zone vergroten.
Ook zijn de zonnepanelen niet verontreinigend. Door het afstromende regenwater vindt dan ook geen
verontreiniging van bodem en water plaats. Het zonnepark wordt niet aangesloten op het rioleringsstelsel. De
ontwikkeling is dan ook niet van invloed op de belasting van het rioleringssysteem.
Het beoogde zonnepark ligt in een reserveringsgebied en regionaal gebied waterberging. Hiervan is de
initiatiefnemer zich bewust en daar is rekening mee gehouden in het ontwerp van het beoogde zonnepark.
Advies waterschap
Het waterschap heeft op 13-7-2020 advies op het beoogde zonnepark uitgebracht. Waarbij het waterschap
positief staat t.o.v. het beoogde zonnepark. Waarbij een aantal aspecten m.b.t. maatvoering van de
landschappelijke inpassing nog verduidelijkt moesten worden. Welke reeds verwerkt zijn in dit verslag.
Daarnaast gaf het waterschap aan dat het plangebied grenst aan een ecologische verbindingszone (EVZ) en
een a-watergang met kaderrichtlijn water (KRW) status. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerp van het
park, zie het landschappelijke en technische ontwerp in Bijlage 1 Landschappelijk Adviesrapport, Inpassings-,
Beplantings- en Beheerplan & Bijlage 6 Technisch.
Tevens heeft het waterschap aangegeven dat er momenteel nog een illegale duiker op het plangebied bevindt.
Dit wordt door de grondeigenaren z.s.m. opgelost.

5.10

REFLECTIE
Reflectie in relatie met vliegveld Gilze Rijen.

Er is met de huidige generaties zonnepanelen niet echt sprake meer van reflectie. Zonnepanelen nemen zoveel
mogelijk (meer dan 95%) van het invallende zonlicht op, om dit te kunnen omzetten in energie. Weerkaatst
zonlicht zou ten koste gaan van de productie en wordt dus op alle mogelijke manieren voorkomen. Hiervoor
zorgt allereerst een antireflectiecoating op het bovenglas dat door middel van een chemisch proces met het
glas wordt ‘versmolten’ en daardoor even lang meegaat als het glas zelf. Daarnaast is er een bewerking aan de
binnenzijde van het bovenglas, dat een beetje hetzelfde effect oplevert als een doorkijkspiegel: het licht kan er
in één richting vrij doorheen, maar als het wordt teruggekaatst (door de fotocellen) kan het er niet meer uit.
Een modern zonnepaneel reflecteert dan ook nog minder dan een mat tv- of laptopscherm en verstrooit
bovendien het kleine beetje weerkaatste licht, waardoor er geen schittering optreedt. Ook de frames van de
panelen zijn mat en schitteren niet.
Verder is er ook bij neerslag of condensatie er geen schittering. De panelen worden al snel enigszins warm in
de zon waardoor ochtenddauw geen kans krijgt, neervallend regenwater zal direct van de panelen afdruipen
(zelfs bij motregen) en het eventuele restant zal bij een beetje zonneschijn al snel verdampen (bij bewolkt
weer is er natuurlijk sowieso geen schittering).
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In de praktijk
Dat een zonnepark geen spiegeling oplevert is bovendien in de praktijk bewezen. Voor de bouw van Zonnepark
Hoogveld Uden, naast luchtmachtbasis Volkel, zijn op verzoek van Defensie reflectietesten uitgevoerd. Hierbij
is op zonnige dagen een groot aantal testvluchten uitgevoerd boven een proefopstelling van zonnepanelen,
waarbij onder verschillende hoeken over droge en bevochtigde panelen werd gevlogen. De uitkomst van deze
testen was dat er geen waarneembare reflectie werd geconstateerd, waarna Defensie goedkeuring verleende
aan de bouw van het zonnepark.
Het enige zichtbare effect op zeer zonnige dagen is dat de van dichtbij donkerblauw of zwart gekleurde
panelen door het kleine beetje strooilicht van een afstand van kleur veranderen en lichtgrijs lijken.
Conclusie
Het aspect lichtreflectie speelt geen rol bij dit initiatief.

5.11

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING
Algemeen

Uitsluitend bij de omvormers en de transformatoren zal enige elektromagnetische straling vrijkomen. De rest
van de installatie is gelijkstroom, en daarbij komt geen straling vrij. Voor elektromagnetische straling bij
hoogspanningsmasten hanteert de overheid een grens van 0,4 microTesla (pT). De GGD-en adviseren om ook
bij ander bronnen van ELF-EM velden, zoals onderstations en transformatorhuisjes, dit voorzorgprincipe te
hanteren. Vandaar het advies om dit voorzorgsprincipe ook te hanteren bij de ontwikkeling van een zonnepark
door de afstand van een zonnepark tot woningen en gevoelige bestemmingen niet boven de advieswaarde van
0,4 pT (wat voor hoogspanningsleidingen overeenkomt met een afstand van circa 70m) komt.
Situatie projectgebied
De opgewekte straling in het zonnepark blijft ver onder de grens van 0,4 pT. Bovendien staan de omvormers
en transformatoren midden in de installatie, op flinke afstand van de randen. Het gaat hierbij niet om een
kwetsbaar object en vanuit de hoogspanningsleidingen ontstaan geen gevolgen.
Conclusie
Het aspect elektromagnetische straling levert geen belemmering op voor het zonnepark.
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6 HOOFDSTUK 6

UITVOERBAARHEID

6.1 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID
Vooroverleg
Provincie Noord-Brabant
Het voeren van vooroverleg met de provincie Noord-Brabant is, gelet op het feit dat het gaat om een lokale
ontwikkeling die in overeenstemming is met provinciaal beleid, niet noodzakelijk. Echter zal eventueel
vooroverleg met de provincie plaatsvinden, als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro en artikel 6.18 Bor, mocht de
gemeente Goirle dat nodig achten.
Waterschap De Dommel
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is contact geweest met het waterschap de Dommel. In
paragraaf 5.9 zijn de wateraspecten reeds beschreven. Hierin is rekening gehouden met de uitgangspunten
van het waterschap en is het commentaar verwerkt.
Omgevingsdialoog
TPSolar en ZonVelden onderhouden communicatie met de omgeving. De landeigenaren en initiatiefnemers
zijn in contact met de buren nabij het perceel aan de Beeksedijk.
In het kader van de maatschappelijke betrokkenheid van Zonnepark Beeksedijk B.V. betekent men graag wat
voor de omgeving, nadere uiteenzetting hiervan is opgenomen in Bijlage 5 Communicatierapport van deze
toelichting. Zo is de buurt in een vroeg stadium geïnformeerd, en wordt zij tevens blijvend op de hoogte
gehouden omtrent de voortgang. Daarnaast zal er een gebiedsfonds opgericht worden die voor en door de
buurt besteed mag worden aan duurzaamheid gerelateerde projecten in het gebied.

6.2 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad naar aanleiding van een omgevingsvergunning moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk plan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart
dat met betrekking tot een bestemmingsplan of omgevingsvergunning geen exploitatieplan wordt vastgesteld
indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen
en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer.
Vorenstaande wordt geregeld met een anterieure overeenkomst. Hiermee is het kostenverhaal anderszins
verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig.
Voor de totstandkoming van het zonnepark wordt een subsidie op grond van de SDE aangevraagd. Met deze
subsidieregeling worden de elektriciteitsopbrengsten voor de initiatiefnemer aangevuld tot het basisbedrag
dat nodig is om de investering terug te verdienen. Voor het verlenen van de subsidie is een
omgevingsvergunning, waartoe deze ruimtelijke onderbouwing dient, vereist. Indien de omgevingsvergunning
is verleend is, is er geen indicatie dat de SDE-subsidie zal worden geweigerd.
De (overige) kosten voor de realisatie van het zonneveld worden voor het overige gedragen door de
initiatiefnemer. Hierdoor is de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd.
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6.3 ZIENSWIJZEN
Deze paragraaf wordt nadat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegen ingevuld.
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7 HOOFDSTUK 7

CONCLUSIE

De voorgaande afwegingen hebben duidelijk gemaakt dat het bouwen en 25 jaar lang exploiteren van een
zonnepark op de voorgestelde projectlocatie:
•
•
•
•
•
•

past binnen nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid;
past binnen de gestelde voorwaarde van het ‘toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle’;
past binnen de ruimtelijke structuur;
vanuit omgevingsaspecten geen beperkingen of belemmeringen oplevert;
economisch en maatschappelijk realiseerbaar is;
een bijdrage levert aan gemeentelijke en nationale energiedoelstellingen.
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1. INTRODUCTIE
1.1. Opgave
TPSolar is voornemens een zonnepark te realiseren in het buitengebied ten oosten
van Goirle. Het zonnepark bestaat uit een veldopstelling van zonnepanelen met
bijbehorende infrastructuur. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de
duurzaamheidsdoelstellingenvan gemeente Goirle. Momenteel wordt het ontwikkelingsplan
verder uitgewerkt. Onderdeel van de benodigde bescheiden vormt het landschappelijke
inventarisatie en visie.
LabelTIEN staat met uitgebreide kennis van actueel beleid en het landschap, waarin het
zonnepark is gelegen, opdrachtgevers bij met een landschappelijke inpassing. Per definitie
wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt advies gegeven, passend bij het
landschap en passend binnen het beleid van gemeente en provincie. LabelTIEN varieert in
het geven van aanwijzingen ten aanzien van de uitstraling van het zonnepark, tot ruimtelijke
inpassing, ontwerp en beplantingsplan van een zonnepark. De kenmerken van het omliggende
landschap vormt de inspiratie voor de visie en/of inpassing van een zonnepark. Hierbij
gaat het om een eigentijdse invulling, passend bij nieuwe functies, rekening houdend met
oorspronkelijke cultuurhistorische waarden.

1.2. Uitgangspunten
Dit plan bestaat uit een plankaart van het landschap. Er wordt duidelijk gemaakt waar
en hoe investeringen in het landschap vorm krijgen en hoe de ruimtelijke kwaliteit wordt
gewaarborgd na inpassing. Middels een korte onderbouwing op basis van een analyse van het
landschap, het toetsen van beleid en het analyseren van de streekeigen kenmerken worden
handvaten gepresenteerd die fungeren als leidraad voor een inpassingsplan. De visie zou
moeten aansluiten op het vigerend beleid en de streekeigen kenmerken van het landschap.

2.VIGEREND BELEID
2.1. Rijksbeleid
De minister van Infrastructuur en Ruimte heeft de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De visie stelt het
(integrale) kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op
rijksniveau in Nederland. In de nota staat dat de verstedelijkings- en
landschapsbeleid wordt overgelaten aan gemeenten en provincies.

2.2. Provinciaal beleid
Structuurvisie Ruimtelijke ordening
De provincie Noord-Brabant legt in deze structuurvisie de hoofdlijnen
van het provinciaal ruimtelijk beleid vast. De snelveranderende
maatschappij zorgt ervoor dat de gestelde visie geen einddoel is, maar
een richting biedt waar de provincie naar toe wil.
Om de visie te bewerkstelligen, maakt Noord-Brabant onderscheid op
4 hoofdopgaven:
• Werken aan de Brabantse energietransitie;
• Werken aan een klimaatproof Brabant;
• Werken aan de slimme netwerkstad; (n.v.t.)
• Werken aan een concurrerende, duurzame economie.
De 4 hoofdopgaven hebben een grote ruimtelijke impact. Meerwaarde
creatie en meervoudig slim ruimtegebruik is noodzakelijk.
Werken aan de Brabantse energietransitie
Doel 2050: Duurzame energie, grotendeels afkomstig uit NoordBrabant.
Doel 2030: Tenminste 50% reductie van broeikasgassen van uitlaat ten
opzichte van 1990 en tenminste 50% duurzame energie.

Wat wil de provincie:
• Het opstellen van een heldere koers samen met de regio;
• Noord-Brabant sluit aan bij de Nationale energieagenda;
• De opgave wordt in beginsel niet op de omgeving afgewenteld;
• Het verbinden van de energieopgave met zoveel mogelijk andere maatschappelijke doelen;
• Het uitgaan van meervoudig en zorgvuldig ruimtegebruik;
• Onder voorwaarden energieopwekking in NNB mogelijk maken;
• Rekening houden met de ondergrond.
Werken aan een klimaatproof Brabant
Doel 2050: Brabant is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.
Doel 2030: Brabant handelt al sinds 2020 klimaatbestendig en waterrobuust; in 2030 zijn de eerste grote
gebiedsopgaven daartoe al gerealiseerd.
Wat wil de provincie:
• Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting;
• Herontwikkeling van het beeklandschap;
• Ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van nieuwe teelten en teeltsystemen;
• Het werken aan een robuust aantrekkelijk rivierlandschap bij Maas en Merwede.
Werken aan een concurrerende, duurzame energie
Doel 2050: Brabant is top kennis- en innovatieregio in Europa. Producten, materialen en grondstoffen worden op alle
onderdelen van de Brabantse economie in verregaande mate hergebruikt. Het streven naar waardecreatie voor mens,
natuur en economie gaan hand in hand.
Doel 2030: Brabant is top kennis- en innovatieregio in Europa. De provincie werkt aan een circulaire economie door
duurzamer om te gaan met de beschikbare grondstoffen en natuurlijke bronnen.
Wat wil de provincie:
• Innovatie voor een circulariecirculaire economie;
• Digitalisering;
• Aantrekkelijk vestigingsklimaat;
• Agrofood;
• Oog voor sociale impact;
• Goede voorbeeld.

De Meierij is een kleinschalig mozaiëk ontstaan van oude en jonge ontginningslandschappen
afgewisseld met woeste gronden. Het groene en afwisselende landschap van de Meierij heeft
een belangrijke recreatie functie gekregen voor de stedelijke gebied van o.a. Tilburg.
De ambitie:
1. Het karakter van de Meierij als groen hart van Brabant versterken. Dit kan door:
•

•
•
•

•
•
2.

3.

4.
5.
6.

Mogelijkheid te bieden voor menging van fucnties in buitengebied en verbreding
van de landbouw. Het dient plaats te vinden in samenhang met het versterken van
landschapselementen die bijdragen aan de biodiversiteit en het groene, kleinschalige
karakter;
Het verbinden van diverse (belangrijke) natuurgebieden;
Het versterken van de recreatieve verbindingen binnen de Meierij en tussen de
omliggende steden;
In te zetten op de ontwikkeling van robuuste beeksystemen, waarin naast duurzame
waterhuishouding ook de landschappelijke kwaliteit van het watersysteem versterkt
wordt, zodat de ruimtelijke verschillen beter beleefbaar worden;
Het maximaal sparen en bergen van water in de haarvaten van het watersysteem,
alvorens het water af te voeren naar de beken;
De hoofdinfrastructuur die de Meierij doorsnijdt vormgeven als groene lanen tussen
hoogstedelijke gebeiden.

2.3. Gemeentelijk beleid
Landschapsbeleidsplan
De gemeente Goirle heeft een prachtig afwisselend buitengebied gelegen tussen het
Dommelsysteem en het Donge systeem. Het landschapsbeleidsplan bestaat uit een robuust
groen raamwerk, wat verschillende ontwikkelingen in de tijd kan opvangen, wat een
aantrekkelijk, beleefbaar en gevarieerd buitengebied oplevert en wat het natuurnetwerk
ondersteunt en aanvult. Het raamwerk bestaat uit de volgende lagen, het natuurnetwerk,
de vier landschapsdelen, de drie beken, de lange lijnen van aantal doorgaande routes en
het routenetwerk. Elke laag heeft zijn eigen ruimtelijke karakteristiek en eigen spelregels ter
ontwikkeling.

Mogelijkheden voor nieuwe landschapskwaliteit te bieden in het jonge
ontginningslandschappen door bijvoorbeeld ontwikkeling van nieuwe landgoederen en
het robuuster maken van de beplantingsstructuur in combinatie met het versterken van
agrarische enclaves;
In te zetten op behoud van het fijnmazigheid van de oude ontginningen door meer
aandacht voor groen ondernemerschap bij agrariërs gericht op recreatie, zorg. educatie
en natuurontwikkeling en door mogelijkheden te bieden voor ontwikkeling van nieuwe
landgoederen en andere vormen van wonen, groene dorpsranden;
De cultuurhistorische waarden van de Meierij in hun samenhang verder ontwikkelen,
beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten;
Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief;
Het sterken van de ecologische waarden van het landschap door te sturen op behouden
of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende plant- en
diersoorten van poelen en kleine wateren, waterlopen, open weide- en akkergebieden en
het halfopen landschap met bomenrijen goede indicatoren zijn.
afbeelding 3. Raamwerk
bron: Landschapsbeleidsplan - gemeente Goirle

3.VISIE
3.1. Identiteit van het verleden
Oorspronkelijk was het gehele landschap rondom Goirle
zeer bebost, bewoond door jagers en enkele boeren, of het
bestond uit woeste gronden. In de vroegere middeleuwen
veranderde het landschap geleidelijk door het potstalsysteem.
De arme zandgronden werden verrijkt met heideplaggen.
De natuurlijke ondergrond van het landschap, het reliëf, de
bodem en het watersysteem bepaalden waar de mens kon
wonen en hoe en waar deze landbouw kon bedrijven. Zo
ontstonden in het buitengebied van Goirle een duidelijk,
een vanzelfsprekende logische herkenbare indeling tussen
beekdalen, zandverstuivingen en esdekkens.

Historie
Het landschap is zeer dynamisch door de vele (ruimtelijke) ontwikkelingen die in het gebied plaatsvinden. Deze aanpassing
hangt samen met de veranderende betekenis die aan het landschap wordt toegekend. Werd tot in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog het landschap met name als agrarisch productiegebied gezien, nu wordt het landschap in toenemende mate
beschouwd als uitloopgebied voor de stedeling, als cultuurhistorisch erfgoed, leefgebied voor flora en fauna.
Tot op heden leggen grootschalige ontwikkelingen zoals nieuwe industrieterreinen en woonwijken hun claim op het landschap.
Ook door ruilverkaveling neemt de verscheidenheid in maatvoering van het landschap af.
De vele ruimtelijke ontwikkelingen hebben bijgedragen dat de huidige structuur ingrijpend is gewijzigd. De funtie, het
agrarisch landgebruik, is daarentegen nauwelijks aan invloed onderhevig geweest. De aanwezige structuren zijn in de jaren '30
grotendeels verloren gegaan. Onderstaande afbeeldingen geven in tijd de ruimtelijke ontwikkelingen neer.

Het plangebied ligt in een zogenaamd jonge
heideontginningslandschap. Tot 1900 werd het landschap
gekenmerkt door grote openheid, bestaande uit woeste
gronden en heidevelden. In de 20e eeuw zijn echter nagenoeg
alle heidegebieden tot cultuurland ontgonnen, wat mogelijk
werd gemaakt door de opkomst van kunstmest.

Be angrijkste ruimte ijke kenmerken:
-

Het p angebied behoort tot het jonge heide andschap;
Functie van het p angebied nauwe ijks
onderhevig geweest aan ruimte ijke ontwikke ingen;
Oorspronke ijke structuren en de k einscha igheid
grotendee s verdwenen.

3.2. Landschappelijke opbouw

afbeelding 9. Landschapstype

afbeelding 10. Zichtbaarheid

afbeelding 11. AHN

Landschapstype
Het plangebied ligt in een jonge heideontginningslandschap
wat rond 1900 ontgonnen is. In de nabije omgeving liggen de
Leijen met haar beekdalen en een landgoederenzone waarin
bosgebieden afgewisseld worden met heidegronden.

Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van het zonnepark wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de ligging van de openbare weg.
Over het algemeen geldt dat het gehele plangebied zichtbaar
is vanaf de openbare wegen. De aanwezige restanten van
houtwallen en singels beperken enigzins het beeld op het
plangebied.

AHN
Het plangebied ligt op het gemiddelde peil van 13.26m NAP.
Geen benoemingswaardige grote hoogteverschillen in het
plangebied.

3.3. Visie
In het voorgaande hoofdstuk zijn de randvoorwaarden vanuit het overheidsbeleid in
beeld gebracht. Vanuit de analyse en ontstaansgeschiedenis van het plangebied worden
de gebiedswensen weergegeven. Het beleidskader en de gebiedswensen samen leveren
een ambitierichting voor het plangebied. In de visie worden deze elementen verbeeld en
verwoord.
De ambitie is verwerkt in een set van aanbevelingen voor de ontwikkelingsvisie.
Algemeen:
• Draag bij aan een goede overgang naar het omliggende landschap;
• Het zonnepark dient bij voorkeur uitgevoerd moeten worden als een aaneengesloten
ontwikkeling. Hierdoor blijft het herkenbaar als een grootschalig project voor duurzame
energie. Meerdere kleine veldjes zou de uitstraling van wildgroei en verrommeling van het
gebied met zich meebrengen.
Bestaande waarden:
• Behoud en versterk bestaande karakteristieken/kwaliteiten van de jonge
heideontginningen;
• Versterk kwaliteiten die bijdragen aan de (bio)diversiteit;
• Behoud van de overheersende verkavelingsrichting, de hoogteverschillen/lijnen;
• Integreer bestaande natuurwaarden in het plan met gebiedseigen natuurdoeltypen;
• Behoud de iconen in en rondom het plangebied;
• Bestaande maaiveldhoogtes blijven gerespecteerd;
• Behoud van het functionerende watersysteem.

Ontwikkel het landschap:
Inrichtingselementen
• Ten aanzien van de inrichtingselementen, hekwerken en infrastructuren is het
kleurgebruik ingetogen en sober, materiaalgebruik is afgestemd op, maar altijd
ondergeschikt aan de omgeving. In nader overleg met de welstand zal het materiaal- en
kleurgebruik worden vastgesteld;
• Paneeloppervlakte vanuit de lucht mag niet een te grote vlek vormen. Als het mogelijk
is zou het de voorkeur hebben om de donkere vlakken van de panelen visueel te
onderbreken;
• Hekwerk en poorten dienen zoveel mogelijk vrij te blijven van borden;
• Onderzoek of er mogelijkheden bestaan om (deels) geen hekwerk te plaatsen en de
functie overgenomen kan worden door aanwezige landschappelijke elementen;
• Hoogte van de panelen, incl. constructie, mag niet hoger zijn dan 1,80 meter.

Landschap
• Versterken en eventueel aanvullen van bestaande karakteristieken/kwaliteiten van het
jonge heideontginningen;
• De aanwezige landschappelijke (kenmerkende) elementen is het uitgangspunt voor de
inrichting;
• Pas gebiedseigen (erf)beplanting toe passend bij het landschap, de kernkwaliteit
respecteren;
• Onderzoek de mogelijkheid om de kavelgrensbeplanting te bevorderen;
• Ontwikkel nieuwe natuurwaarden met gebiedseigen natuurdoeltypen, het habitat al dan
niet vergroten van de gebiedseigen natuurdoeltypen. Uitgangspunt vormt de quickscan
flora en fauna;
• Onderzoek of kansen bestaan tot lokale natuurontwikkeling in het plangebied;
• Randen van het park en tussen de panelen inzaaien met een lokaal passende
bloemzadenmengsel, akkermengsel;
• Onderzoek of openheid van oude wegenstructuren mogelijk zijn;
• Onderzoek mogelijkheden tot verdichten recreatief netwerk en combinatie
grondgebonden zonnepark;
• Onderzoek of berging van water mogelijk is en/of verbinding tussen de poelen;
• Onderzoek of een combinatie van functies mogelijk is. Te denken valt aan agrarische en/of
recreatieve functies. Creëer mogelijkheden voor combinatiegebruik/dubbele functie.

Landschappelijke inrichting

verwijderd. De noordoost- en zuidwestzijde worden begrensd door landschappelijke hagen.

Schaal van het landschap
Het zonnepark aan de Beeksedijk ligt in het semi-open landschap van Goirle. De ontwikkeling
van het zonnepark zal een zo laag mogelijke impact op de semi-openheid van het landschap
nastreven.

Op het zonnepark wordt een watergang opnieuw geprofileerd en voorzien van een
flauwe oever. Langs deze watergang wordt een rietberm ontwikkeld. Deze voegen extra
kleur, tekening en seizoensdynamiek aan het landschap toe. Daarbij versterken zij de
milieudiversiteit. Deze rietkragen lijken met name een kansrijke bouwsteen voor de inpassing
van de relatief lage zonnevelden. Zij ontnemen niet het zicht op het zonneveld maar filteren
wel het zicht op deze velden, zij brengen als het ware een vitrage om de zonnevelden aan.

Een watergang grenst ten noorden aan het plangebied. Deze watergang biedt kansen voor
natuurontwikkeling. De precieze vormgeving van dit gebied zal in samenspraak met het
Waterschap later in het planproces worden bepaald. Dit hangt onder meer af van de gewenste
uitgangspunt om het gebied in te richten voor natte natuur die mogelijk aansluiten op de
(water)opgaven die spelen in de omgeving. Indien natte natuur niet mogelijk is, liggen er
kansen om de oevers van de onderliggende watergang te verbeteren. Daarnaast vinden in
deze zone ontwikkelingen plaats die ten goede komt aan de Patrijs.
Patrijzen blijven het hele jaar door in hetzelfde gebied. Het is daarom van belang de juiste
samenhang tussen de verschillende maatregelen binnen het leefgebied van de patrijs
te treffen. Door deze aanpak in het plangebied toe te passen kunnen patrijzenpopulaties zich
herstellen. Patrijzen nestelen bij voorkeur onder dekking van ruige grasachtige vegetaties.
Bijvoorbeeld langs hagen en in sloottaluds, bermen en overhoekjes. In het plangebied en
in de zone voor natuurontwikkeling worden meerdere keverbanken, bloemenblokken en
patrijzenhagen aangelegd. Als het met patrijzen goed gaat, dan profiteert andere natuur
in deze gebieden daarvan mee. Denk aan zoogdieren zoals de haas, vogels zoals de
veldleeuwerik en aan insecten, bijen en vlinders.

Vergroten biodiversiteit en natuurwaarde
Door de ontwikkeling van het zonnepark blijft de waterafvoer rondom het park intact. Op het
zonnepark zelf wordt het hemelwater zo lang mogelijk vastgehouden. Door mogelijke natte
natuurontwikkeling langs de watergang wordt het plangebied vernat. Dit draagt eveneens
bij aan het vasthouden van water binnen het plangebied. Onder en tussen de panelen zal
een variatie aan drogere en nattere delen ontstaan. Dit microgradient is interessant voor
verschillende soorten vegetatie, insecten en patrijzen. Daarmee draagt het vasthouden van het
water ook bij aan de biodiversiteit.

Door ruimte te geven aan natuurontwikkeling levert het zonnepark een bredere bijdrage aan
een duurzaam landschap.
Schaal van de directe omgeving
Er wordt een landschappelijke ingreep gedaan om te voorkomen dat vanaf de Beeksedijk en
enkele aangrenzende omwonenden het zonnepark kunnen ervaren. Gezien de openheid van
het landschap is daarom gekozen om de panelen niet hoger dan 1,50 m (inclusief constructie)
boven maaiveld uit te laten komen.
Aan de noordwest- en zuidoostzijde worden houtsingels aangelegd. Deze beperken de
omwonenden het zicht op het landschap en volgen de overwegende structuur van het
landschap. Tevens zorgen de houtsingels voor schaalverkleining in het landschap, immers
de oorspronkelijke houtstructuren op kadastrale grenzen zijn in de loop der jaren allen

Door ruimte te geven aan
natuurontwikkeling levert het zonnepark
een bredere bijdrage aan een
duurzaam landschap.

3.4. Beplantingsplan
Houtsingels
De houtsingels liggen in de overwegende richting van het landschap. De groenstrook heeft
een minimale breedte van 7 m1 uitlopend naar 21 m1. Hierdoor voorziet deze in een goede
inpassing gezien en schaalverkleining van het landschap. Tevens zorgt deze breedte voor
voldoende volume om te kunnen dienen voor het verblijf van vogels en als transportroute voor
kleinwild. De toepassing van verschillende soorten beplanting die zowel bes- als nootdragend
zijn, maakt deze strook uitermate geschikt als foerageergebied.

Vak

Lat. Naam

Ned. Naam

Procent

Plantafstand

Plantmaat

Eindhoogte

Verband

Aantal

Betula pendula

Gewone berk

10

1 per meter

60-80 1+1

ca. 15 m

Verschoven, in groepen van 5

985

Fagus sylvatica

Gewone beuk

10

1 per meter

80-100 1+2

ca. 20 m

Verschoven, in groepen van 5

985

Prunus avium

Bosriek

10

1 per meter

80-120 1+1

ca. 15 m

Verschoven, in groepen van 5

985

Quercus robur

Zomereik

10

1 per meter

60-100 1+2

ca. 25 m

Verschoven, in groepen van 5

985

Corylus avellana

Hazelaar

5

1 per meter

80-100 1+1

ca. 5 m

Verschoven, in groepen van 7

495

Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn

15

1 per meter

80-100 1+1

ca. 4 m

Verschoven, in groepen van 7

1475

Prunus spinosa

Sleedoorn

10

1 per meter

100-120 1+1

ca. 4 m

Verschoven, in groepen van 7

985

Rosa canina

Hondsroos

10

1 per meter

40-60 1+1

ca. 1 m

Verschoven, in groepen van 7

985

Sambucus nigra

Vlier

10

1 per meter

100-120 0+1

ca. 5 m

Verschoven, in groepen van 7

985

Sorbus aucuparia

Lijsterbes

10

1 per meter

80-100 1+1

ca. 4 m

Verschoven, in groepen van 7

985

HOUTSINGEL

Plantvak B
De patrijzenhagen liggen verspreid aan de randen van het zonnepark en deels op het
zonnepark. De groenstrook heeft een minimale breedte van 2 m1 uitlopend Tevens zorgt
deze breedte voor voldoende volume om te kunnen dienen voor het verblijf van vogels en
als transportroute voor kleinwild. De toepassing van verschillende soorten beplanting die
besdragend zijn, maakt deze strook uitermate geschikt als foerageergebied van o.a. de patrijs.
Vanwege de iets smallere breedte en het zicht van passanten op het zonnepark is er hier ook
semiwintergroene beplanting toegepast.

Vak

Lat. Naam

Ned. Naam

Procent

Plantafstand

Plantmaat

Eindhoogte

Verband

Aantal

Acer campestre

Veldesdoorn

10

1 per meter

80-100 1+1

ca. 2 m

Verschoven, in groepen van 5

300

Cornus sanguinea

Kornoelje

10

1 per meter

80-100 1+1

ca. 2 m

Verschoven, in groepen van 5

300

Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn

30

1 per meter

80-100 1+1

ca. 2 m

Verschoven, in groepen van 5

900

Ligustrum vulgare

Liguster

20

1 per meter

60-80 1+1

ca. 2 m

Verschoven, in groepen van 5

600

Mespilus germanica

Mispel

5

1 per meter

60-80 1+1

ca. 2 m

Verschoven, in groepen van 5

150

Prunus spinosa

Sleedoorn

15

1 per meter

100-120 1+1

ca. 2 m

Verschoven, in groepen van 5

450

Rosa canina

Hondsroos

10

1 per meter

40-60 1+1

ca. 1 m

Verschoven, in groepen van 5

300

PATRIJZENHAAG

Overig
Naast de patrijzenhagen zijn enkele stroken kruidenrijke zones gesitueerd
t.b.v. bijen, andere insecten en fauna. In deze open ruimte komen enkele bijenhotels te staan
en solitair staande bomen.

Vak

Lat. Naam

Ned. Naam

Procent

Plantafstand

Plantmaat

Eindhoogte

Verband

Aantal

Quercus robur

Zomereik

stuks

solitair

10-12.

ca. 25 m

Solitair in lijn

13

zaden

150 gr/100 m2

100-120 cm

Evenredig verspreid

11,20 kg

OVERIG
Wildebloem/grasmengsel

3.5. Beheer
3.5.1. Introductie
TPSolar draagt verantwoordelijkheid voor haar zonneparken, zowel voor de technische
installatie als de groene inrichting. In het beheerplan is beschreven welke maatregelen voor
onderhoud in de komende jaren worden uitgevoerd.
Dit beheerplan vormt de basis voor langdurige afspraken - over de werkprocessen - voor het
beheer en onderhoud van het zonnepark. Het geeft niet alleen de beheerders, maar ook de
gemeente, buurtbewoners en TPSolar helderheid over het te plegen niveau van onderhoud.
Het doel is daarnaast te voorkomen dat tussentijdse inzichten, ad-hoc afspraken en kortzichtig
beheer regeren.
Dit beheerplan omvat de beheerelementen die tot het groen behoren, behorend tot het
zonnepark.

3.5.2. Jaarlijks onderhoud
Beheerelementen
Om tot een werkbaar beheermodel te komen, is het groen opgedeeld in beheerelementen.
TPSolar kent 6 beheerelementen. Voor elk beheerelement wordt in de volgende paragraven
het door TPSolar uit te voeren beheer en onderhoud beschreven. Dit wordt gedaan aan de
hand van de volgende kenmerken.
Definitie
Voor elk beheerelement is beschreven welk groen hiertoe behoort.
Doel en visie
Hierin wordt de gewenste visie op het eindbeeld besproken.
Jaarlijks onderhoud
Hier worden puntsgewijs de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen genoemd. Er is sprake van
jaarlijks en groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt periodiek uitgevoerd. Door het groot
onderhoud gefaseerd uit te voeren, is het onderdeel gemaakt van de jaarlijkse cyclus en zo van
het jaarlijks onderhoud.
Per beheerelement worden indien aanwezig nog specifieke aandachtspunten beschreven.
Indien sprake is van inspectie dan wordt dit ook beschreven. Alle onderhoudsmaatregelen zijn
erop gericht het gewenste eindbeeld te realiseren.

BOMEN
Definitie
Een boom is een houtachtige beplanting met stam en wortels. Een
boom wordt geplant als solitair, rij, laan of groep. Bomen bestaan in
soorten en maten. Er is sprake van een tweetal groepssoorten:
• Boom in gras
• Boom in beplanting
Doel en visie
Algemeen gezien mogen bomen geen gevaarlijke situaties
veroorzaken. Het is van belang dat een boom een hoge
belevingswaarde brengt. Staan de bomen dicht nabij de openbare
weg, dient een takvrije hoogte aan de minimale wettelijke
doorrijhoogte van 4,20 meter hebben. Solitaire bomen in beplanting in
gazon hoeven geen takvrije zone te hebben.
Jaarlijks onderhoud
Jaarlijks onderhoud aan bomen is noodzakelijk om te voorkomen dat
onveilige situaties ontstaan. TPSolar voert verzorgend onderhoud en
technisch onderhoud uit. Jonge bomen hebben begeleidingssnoei
nodig, waar oudere bomen hun volwassnoei behoeven. Alle bomen
dienen periodiek te worden geinspecteerd. TPSolar voldoet hiermee
aan haar wettelijke zorgplicht.

HOUTSINGEL
Definitie
Een houtsingel is een lijnvormige beplanting van
verschillende soorten inheemse bomen en struiken.
Houtsingels zijn waardevol voor de natuur. De breedte en de lengte
maar ook de opbouw in lagen van een houtsingel zijn sterk bepalend
voor de aanwezige natuurwaarden. Een combinatie van een
boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag is het meest ideaal. Het
bestaat voornamelijk uit bes- en doorndragende inheemse struiken,
die voedsel en bescherming bieden.
Doel en visie
Door variatie in het landschap ontstaat een ideale situatie voor
flora en fauna. Idealiter is hier sprake van een goede horizontale
opbouw van het plantsoen. Deze horizontale opbouw kenmerkt zich
als een overgang van mantel naar kern. In de mantel bevindt zich de
heestervormende soorten. In de kern bevindt zich de boomlaag. Hier is
de verticale opbouw waarneembaar. Het geheel bestaat uit een goed
ontwikkelde boom- en struiklaag.
Het doel is variatie in de vorm en gelaagdheid van het plantsoen te
creëren. Zo kunnen er inhammen ontstaan, plekken met meer licht,
etc. Een aandachtspunt bij vervanging is het gebruik van inheems
en gebiedseigen materiaal. De soorten dienen bij te dragen op het
overleven van soorten zoals vlinders en bijen in de natuur.
Oppervlakte 9850 m2
Jaarlijks onderhoud
Het beheer van de horizontale laag verschilt. Voor het onderhoud
wordt onderscheid gemaakt tussen de mantelzone en de kernzone.
• Mantal 1x per 4 jaar afzetten van een groep aanplant. Altijd 20%
van deze groep laten staan
• Alleen selectief snoeien en kappen. Gefaseerd werken,
kleinschalig werken heeft de voorkeur
• Bij grote hoeveelheden snoeiafval is het mogelijk een houtril aan
te brengen

PAT R I J Z E N H A A G
Definitie
Een patrijzenhaag is een lijnvormige beplanting van
verschillende soorten inheemse struiken.
De hagen zijn waardevol voor de natuur. De breedte en de lengte
zijn sterk bepalend voor de aanwezige natuurwaarden. Het bestaat
voornamelijk uit bes- en doorndragende inheemse struiken, die
voedsel en bescherming bieden.
Doel en visie
Het ontwikkelen van een patrijzenhaag is de ideale manier om op
een eenvoudige manier de biodiversiteit te verhogen. Er zijn snel
allerlei soorten dieren te verwachten die er gebruik van maken.
Nabij poelen of waterlopen biedt de patrijzenhaag de mogelijkheid
om op korte afstand van de plek waar zij zicht voortplanten te
overzomeren en te overwinteren. Op zonnige plaatsen biedt het goede
leefomstandigheden aan dagvlinders en andere insecten.
Jaarlijks onderhoud
De patrijzenhaag vraagt om de vijf tot 10 jaar enig onderhoud
omdat het zonder beheer de patrijzenhaag uitgroeit naar bos en
zo veel waarde verliest. De voorkeur ligt bij het verwijderen van
de boomvormers, het liefst gefaseerd. Dik hout kan dienst doen
als brandhout en het dunnere hout kan verwerkt worden in een
takkenhoop of -ril.
De haag dient na snoei een hoogte van minimaal 2,00 meter te
behouden. Breedte afhankelijk van de daarvoor beschikbare ruimte.
De uiteindelijke optimale hoogte is rond de 3 meter.

Oppervlakte 999 m1

B LO E M R I J K E ( D R O G E ) O E V E R S
Definitie
Dit zijn bloemrijke extensief beheerde vegetaties langs waterkanten.
Het betreft de vegetatie op het droge talud. Door de aanwezige
gradienten - nat/droog en zon/schaduw - kan zich hier een bloemrijke
droge oever ontwikkelen met een hoog soortenrijkdom
Doel en visie
Bloemrijke droge oevers worden onderhouden met een ecologische
doelstelling. Doordat de droge oevers niet worden betreden, bieden
zij een goede mogelijkheid voor de ontwikkeling van een hoog
soortenrijkdom. Een hoge soortenrijkdom (biodiversiteit) vormt een
voedselbron en voorplantingsgelegenheden aan tal van insecten.
Jaarlijks onderhoud
Het ontwikkelen of in stand houden van bloemrijk taluds kent een
aantal regels:
• Teveel riet is ongewenst
• Gebiedseigen grassoorten zijn gewenst i.v.m. vereiste draagkracht
zode voor beheer en het leveren van bijdrage aan ecologie
• Zaad valt voornamelijk in de zomermaanden juni en juli

SEMI - AQAUTISCHE BEPLANTING
Definitie
Dit zijn extensief beheerde vegetaties onder en op de grens van de
waterlijn. Het betreft de vegetatie op het semi droge talud. Door de
aanwezige gradienten - nat/droog en zon/schaduw - kan zich hier een
bloemrijk geheel ontwikkelen met een hoog soortenrijkdom.
Doel en visie
De watersloten worden onderhouden met een ecologische
doelstelling. Doordat de sloten en aangrenzende oevers niet worden
betreden, bieden zij een goede mogelijkheid voor de ontwikkeling van
een hoog soortenrijkdom. Een hoge soortenrijkdom (biodiversiteit)
vormt een voedselbron en voorplantingsgelegenheden aan tal van
insecten, reptielen en amfibieën.
Jaarlijks onderhoud
Het ontwikkelen of in stand houden van bloemrijk taluds kent een
aantal regels:
• Teveel riet is ongewenst
• Gebiedseigen soorten zijn gewenst
• Verdichting van wateroppervlakte is ongewenst
• Het voorkomen van uitheemse soorten zijn ongewenst
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding en doelstelling
In de ruimtelijke plannen is in het kader van de uitvoerbaarheid inzicht gewenst in de aanwezigheid van
beschermde flora en fauna. Met andere woorden, in het ruimtelijke ordeningstraject dient te worden
aangetoond dat het plan, het plaatsen van zonnepanelen op diverse agrarische percelen, uitvoerbaar is. In dit
kader dient een quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden op de locatie Beeksedijk 22 te Goirle
1.1.1 Uitgangspunten
Uitgangspunt voor deze rapportage is de inkomende e-mail van de heer
2019, met als onderwerp Flora en Fauna – Beeksedijk 22 te Goirle

, TPSolar BV op 5 februari

1.2. Methodiek
Om optimaal om te gaan met het zorgvuldigheidsprincipe uit de Wet natuurbescherming heeft TPSolar BV
besloten om een onderzoek te laten doen, alvorens de werkzaamheden uit te voeren. Onder meer bij
ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met beschermde soorten en gebieden. Wet- en
regelgeving omtrent deze soorten en gebieden is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een zogenaamde quickscan van beschermde
natuurwaarden in en rond het plangebied. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke)
effecten van de voorgenomen ontwikkelingen en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen. De rapportage
kan dienst doen als onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen en ontheffings- of vergunningaanvragen in
het kader van de Wet natuurbescherming.
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en getoetst aan de natuurwetgeving en
–beleid.
1.2.1. Wat is een quickscan
De quickscan flora en fauna is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan
de natuurwetgeving. Door middel van een veldbezoek en bureauonderzoek wordt beoordeeld welke
natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van
beschermde plant- en diersoorten. Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op
Natura 2000-gebieden en provinciaal beschermde Natuurmonumenten. Indien beschermde soorten
voorkomen, kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Gelijkertijd dient te worden onderzocht of er gebruik
kan worden gemaakt van gedragscodes en worden mogelijkheden tot ontheffing verkent.
Een quickscan is een momentopname en geen standaard veldinventarisatie waarbij meerdere veldrondes in
een seizoen worden uitgevoerd. Een quickscan geeft daardoor een beperkter beeld dan een standaard
veldinventarisatie. Omdat het onderzoek een momentopname betreft, kan geen rekening worden gehouden
met de dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie door soorten en veranderd
terreingebruik en –beheer na afloop van het onderzoek.
1.2.2. Uitvoer onderzoek
Op 13 februari 2019 is een bezoek gebracht aan het plangebied en directe omgeving. Gedurende het
veldbezoek is gelet op de mogelijk aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten en de indirecte
aanwezigheid in de vorm van sporen (verblijfplaatsen, wissels, pootafdrukken en dergelijke). Er is gebruik
gemaakt van een zaklamp en fotocamera. De weersomstandigheden waren bewolkt, droog, 5°C.
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Tijdens het onderzoek waar dit rapport is voortgekomen is niet alleen gelet op flora en fauna binnen de
contouren van het plangebied, maar ook op beschermde flora en fauna in de nabije omgeving. Verder is aan de
hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken nagegaan welke bijzondere planten- en
diersoorten er voor kunnen komen in het plangebied.
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2. Wetgeving
De Wnb regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren (voorheen Flora- en faunawet)
(naast de bescherming van gebieden). In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood,
gevangen of verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld.
Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van beschermde soorten, waaronder nesten en
holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10). Bovendien dient iedereen
voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht, artikel
1.11).
De verbodsbepalingen, die handelingen die het voortbestaan van planten en diersoorten in gevaar kunnen
brengen verbieden, is een belangrijk onderdeel van de Wet natuurbescherming. Deze verboden zorgen ervoor
dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verschillen per
beschermingsgroep. De Wet natuurbescherming kent drie verschillende beschermingsregimes:
•

Vogelrichtlijnsoorten

•

Habitatrichtlijnsoorten

•

Andere soorten

De provincies hebben in haar verordeningen uit de lijst van ‘andere soorten’ diersoorten aangewezen waarvoor
een vrijstelling geldt en dus geen ontheffing van verbodsbepalingen voor hoeft te worden aangevraagd. Deze
lijst met vrijgestelde soorten is per provincie anders. De zorgplicht is wel van toepassing. Bij ruimtelijke
plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is het verplicht om vooraf te toetsen of
deze kunnen leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet
onderzocht worden of er maatregelen (mitigatie en/of compensatie) genomen kunnen worden om dit te
voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten te verminderen. Onder bepaalde voorwaarden geldt
een vrijstelling of is het mogelijk van het bevoegd gezag ontheffing van de verbodsbepalingen te krijgen voor
activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Deze ontheffing wordt slechts verleend
indien:
•

Er geen bevredigend alternatief is;

•
•

Er sprake is van een wettelijk belang;
Geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Zie Bijlage 1 voor het Wettelijk kader van de soortbescherming in de Wnb.
De Wnb beschermt ook een aantal planten en vissen die onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren.
Hiermee is rekening gehouden in onderliggende natuurtoets, zie verder in paragraaf 4.1 aanwezigheid
beschermde soorten.
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3.2. Projectvoornemen
Met de voorgenomen ontwikkelingen worden de agrarische percelen ingericht met zonnepanelen. Om het
terrein wordt, daar waar nodig, een hekwerk geplaatst. Bij de ingang komt lage (dynamische) lichtmasten te
staan. De uitvoering van het plan is gepland in na het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
3.4. Foto impressie planlocatie

Overzicht planlocatie

Waterafvoersloot, middenzijde

Overzicht planlocatie

Waterafvoersloot oostzijde

Bosperceel, oostzijde

Ven in het bosperceel, oostzijde

8

Bosperceel, noordzijde

Waterafvoersloot, noordoostzijde

Waterafvoersloot, noordoostzijde

Verharding t.b.v. agrarische voortuigen, noordzijde

Overzicht planlocatie, zuidzijde

Begrenzing planlocatie, zuidzijde

4. Gebiedsbescherming
4.1. Natura 2000
Er liggen geen Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied. Dichtbij zijnde gebied is Regte Heide
en Riels Laag, ongeveer 3 kilometer ten zuidwesten van de locatie. Gezien de aard en schaal van de ingreep zijn
effecten op doelstellingen van Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. Nader onderzoek naar effecten
op doelstellingen van Natura 2000-gebieden is niet nodig.

9

4.2. Natuur Netwerk Brabant (NNB)
De planlocatie ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. De dichtstbijzijnde gebieden
betreft het beheertype vochtig bos met productie aangrenzend ten noordoosten van de planlocatie. De
ingrepen vinden plaats buiten deze provinciaal beschermde gebieden en hebben geen effect op de
kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen. Nader onderzoek naar externe effecten is niet nodig.

Afbeelding 3. Locatie plangebied (rood), NNB Natuurbeheertypen (roze, blauw, lichtgroen en donkergroen)
4.3. Weidevogelgebied
Met betrekking tot het weidevogelgebied en beschermde landschapselementen geldt dat de planlocatie niet
ligt binnen het beschermde gebied. Negatieve effecten zijn niet te verwachten naar aanleiding van de
voorgenomen ontwikkeling.
4.4. Lokaal
In de aanlegfase kunnen werkzaamheden met machines leiden tot een tijdelijke geluids- en optische
verstoring. Dit kan leiden tot enige tijdelijke negatieve effecten op aanwezige fauna. De tijdelijke verstoring in
de aanlegfase is van korte duur en zal naar alle verwachting niet leiden tot negatieve effecten, daar de soorten
voldoende alternatieven hebben om te foerageren in de omgeving. Significante negatieve effecten zijn
daarmee op voorhand uit te sluiten.
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5. Beschermde flora en fauna
5.1. Flora
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een voor flora minder geschikte periode, waardoor een deel van de
kruidlaag niet herkenbaar meer aanwezig is.
Het terrein bestaat uit goed, intensief onderhouden agrarische percelen. Langs en door de percelen lopen
afvoersloten. Aan de noordwestzijde is een verharde toegangsweg voor de agrarische voertuigen aanwezig. Op
het perceel staan aan de westzijde vier eiken. Ten noorden en oosten grenst de planlocatie aan twee loofhout
bospercelen. Het bosperceel aan de oostzijde is relatief kleiner en bevindt zich net buiten de planlocatie, achter
de waterafvoersloot. In het midden van dit perceel ligt een vennetje.
Het grotere bosperceel wordt doorkruist door een waterafvoersloot. Een klein deel ligt binnen de grenzen van
de planlocatie. In de boomlaag staan hoofdzakelijk soorten als zomereik, ruwe berk en zwarte els. In de
struiklaag staan verspreid gewone braam en hazelaar.
Beschermde houtopstanden
Gemeente Goirle heeft een groene kaart opgesteld waarop beschermde- en monumentale bomen staan
vernoemd. Uit deze lijst is gebleken dat er geen beschermingswaardige bomen op de planlocatie en de directe
omgeving aanwezig zijn.
Effectenbeoordeling
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen beschermde planten aangetroffen. Recente waarnemingen van
beschermde plantensoorten ontbreken eveneens. In combinatie met de voedselrijke omstandigheden in de
omgeving, het agrarische gebruik en het ontbreken van zeer specifieke biotopen waar beschermde planten
worden aangetroffen, is aanwezigheid van beschermde vaatplanten uit te sluiten. Nader onderzoek naar
vaatplanten is niet nodig.
5.2. Zoogdieren
Onder zoogdieren worden hier bedoeld alle grond- en boomgebonden zoogdieren met uitzondering van
vleermuizen.
Kleine marterachtigen, boom- en steenmarter, das en rode eekhoorn
De kleine marterachtigen; bunzing, hermelijn en wezel en soorten als boom- en steenmarter, das en rode
eekhoorn zijn in Nederland bij wet beschermd. De provincie Noord Brabant kent geen vrijstelling voor deze
soorten. De bospercelen aangrenzend aan de planlocatie zijn in potentie geschikt voor deze soorten. Tijdens de
inventarisatie zijn geen sporen aangetroffen van boven genoemde soorten aangetroffen.
Algemeen voorkomende soorten
Op de planlocatie is de haas waargenomen. Algemeen voorkomende zoogdierensoorten zoals huismuis,
huisspitsmuis, haas, ree en egel komen hoogstwaarschijnlijk voor in en rond het plangebied. Deze soorten zijn
niet beschermd of staan op de vrijstellingslijst van de provincie Noord-Brabant.
Effectenbeoordeling
Aantasting van vaste verblijfplaatsen van beschermde soorten is niet aan de orde, Er vinden geen wijzigingen
plaats in de aangrenzende bospercelen. Het plangebied, de agrarische percelen beschikken niet over een
geschikt leefgebied. De locatie valt buiten het bekende verspreidingsgebied. Significante verslechtering van
(potentieel) leefgebied is geen sprake. Nader onderzoek naar beschermde soorten is niet aan de orde.
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Op de planlocatie worden voornamelijk, algemene zoogdiersoorten verwacht. De werkzaamheden kunnen tot
negatieve effecten op deze soorten leiden, bijvoorbeeld door de aantasting van holen en gangenstelsels.
Omdat een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt, moet alleen rekening gehouden worden
met de algemene zorgplicht die voor alle planten en dieren geldt.

5.3. Vleermuizen
Een vleermuisonderzoek valt buiten het kader van een quickscan. Wel is de potentie onderzocht van het
plangebied voor vleermuizen en is gelet op sporen. Verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden zich in holten
van bomen en besloten of donkere ruimten van kunstwerken, zoals gebouwen.
Er is onderzocht welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, de
omgeving en gekend verspreidingsbeeld. Daarna is onderzocht welke functies voor vleermuizen mogelijk
voorkomen. Als richtlijn is hiervoor de checklist van het huidig geldende vleermuisprotocol (2017)
aangehouden. Het gaat om voor vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit of plan, in
relevante mate worden aangetast. Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze essentieel zijn
voor het goede voortbestaan van de soort ter plaatse.
Verblijfplaatsen
Op de planlocatie zijn geen bomen aanwezig die worden gekapt. De ruimtelijke ontwikkeling heeft geen
negatief effect op mogelijke verblijfplaatsen van deze soort.
Foerageergebied en vlieg- en mitigatieroutes
Boven het plangebied wordt mogelijk gefoerageerd door vleermuizen. Hier is echter geen sprake van een
foerageergebied dat van essentieel belang is voor vleermuizen. In de directe omgeving zijn vele vergelijkbare
en meer geschikte locaties aanwezig. Daarnaast blijft tijdens- en na de ruimtelijke ontwikkeling het plangebied
geschikt als foerageergebied. Het plangebied vormt geen schakel als vlieg- en mitigatieroute.
Licht
Met de nieuwe inrichting moet rekening worden gehouden met kunstmatige lichtbronnen om lichtverstoring
te voorkomen. Dit betekent dat de plaatsing, de intensiviteit en de stralingsrichting van buitenlampen zodanig
moet zijn dat er geen verstoring van strooilicht plaatsvindt. Werk met vleermuisvriendelijke verlichting en
maak de verlichting dynamisch. Te allen tijde moet de verlichting naar beneden gericht zijn om verstoring door
middel van strooilicht te voorkomen.
Effectenbeoordeling
Op basis van het veldbezoek is de inschatting dat de ontwikkeling, met het plaatsen van zonnepanelen, geen
negatieve effecten op vleermuizen heeft. Nader onderzoek en/of ontheffing aanvragen is niet nodig.
5.4. Vogels
Vogels met jaarrond beschermde verblijfplaats
Tijdens het onderzoek zijn geen jaarrond beschermde nestplaatsen als horsten, roekenkolonie of geschikte
(oude) kraaiennesten aangetroffen in het plangebied en nabije omgeving.
Overige broedvogels
De omgeving van het plangebied is geschikt voor algemene broedvogels. Het plangebied biedt mogelijkheden
voor nestlocaties voor soorten als weidevogels. Tijdens de inventarisatie zijn geen nesten, nestactiviteiten
en/of nestrestanten aangetroffen.
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Effectenbeoordeling
De ruimtelijke ontwikkeling zal derhalve niet leiden tot verstoring, aantasting of vernieling van jaarrond
beschermde rust- of voorplantingsplaatsen van vogels.
Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Wet
Natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook
handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren is niet toegestaan. In de
praktijk betekent dit dat verstorende werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen* moeten
plaatsvinden.
*In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd.
Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode
van 15 maart tot 15 juli.
5.5. Overige soorten
Het ontbreekt aan een geschikt leefgebied voor zwaarder beschermde soorten (amfibieën, reptielen, vissen en
ongewervelden) en dergelijke soorten komen dan ook met zekerheid niet voor op de planlocatie.
Algemeen kleine soorten komen hoogstwaarschijnlijk wel in en rond het plangebied. Herkomst is terug te
voeren op de eventueel aanwezige waterafvoersloten. Deze soorten zijn niet beschermd of staan op de
vrijstellingslijst van de provincie Noord-Brabant.
Effectenbeoordeling
Het vóórkomen van beschermde soorten uit overige soortgroepen (amfibieën, reptielen, vissen en
ongewervelden) is op voorhand uitgesloten wegens het ontbreken van geschikt leefgebied en doordat de
locatie buiten het bekende verspreidingsgebied valt. Negatieve effecten op beschermde soorten uit overige
soortgroepen zijn derhalve op voorhand uit te sluiten. Een ontheffing of nader onderzoek naar deze soorten is
niet noodzakelijk.
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6. Conclusies
6.1. Overzicht van de bevindingen
Soortbescherming/Voortoets
Natura 2000 - habitattypen

Aanwezigheid
n.v.t.

Effecten

Aanbeveling

Natura 2000 - habitatsoorten

n.v.t.

Natura 2000 – (niet) broedvogels

n.v.t.

Natura 2000 - zuurgevoeligheid

n.v.t.

Overige onderdelen NNB

n.v.t.

Soortgroepen
Flora – beschermde soorten

Aanwezigheid
niet

Effecten
geen

Aanbevelingen
geen

Vleermuizen – verblijfplaatsen

niet

geen

geen

Vleermuizen – vlieg/foerageerroute

niet

geen

geen

Zoogdieren – gebouwbewonend

niet

geen

geen

Zoogdieren – grond-/boombewonend

niet

geen

geen

Zoogdieren – vrijgestelde soorten

mogelijk

beperkt

zorgplicht

Vogels – jaarrond beschermde nesten

niet

geen

geen

Vogels – algemene broedvogels

mogelijk

beperkt

zorgplicht

Amfibieën/vissen – vrijgestelde soorten

mogelijk

beperkt

zorgplicht

Amfibieën/vissen – beschermde soorten

niet

geen

geen

Reptielen/ongewervelden – vrijgest. soort mogelijk

beperkt

zorgplicht

Reptielen/ongewervelden – besch. soort

geen

geen

niet

6.2. Aanbevelingen
Gebiedsbescherming
De ingrepen behorend tot het project leiden niet tot effecten op beschermde natuurgebieden, zoals
aantasting van kernkwaliteiten of doelstellingen van het Natuurnetwerk Brabant of externe effecten op
Natura 2000-gebieden;
Flora
Ten aanzien van alle dieren en planten (beschermd of niet beschermd) geldt dat men zich dient te houden
aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna naar redelijkheid
zoveel mogelijk voorkomen moeten worden;
Fauna
Effecten op beschermde soorten en soortgroepen waarvoor geen vrijstelling geldt, zijn uitgesloten omdat
er geen aanwijzingen zijn dat dergelijke soorten binnen invloedssfeer van de werkzaamheden voorkomen;
-

Wanneer tijdens werkzaamheden toch beschermde soorten worden aangetroffen dienen
werkzaamheden tijdelijk te worden stilgelegd en wordt contact opgenomen met een inzake deskundige.
Overleg met de deskundige moet duidelijk maken hoe met de ontstane situatie kan worden omgegaan;
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-

Tijdens het broedseizoen zijn broedgevallen van algemene broedvogels in de omgeving van het
plangebied te verwachten. Bezette nesten mogen nooit vernield worden. Verstoring is alleen toegestaan
wanneer deze geen invloed heeft op de overleving van ouders en jongen. De piek van het broedseizoen
ligt in de periode half maart-half juli, maar eerdere en latere broedgevallen komen voor;

-

Aantasting van vaste verblijfplaatsen kleine marterachtigen; bunzing, hermelijn en wezel en soorten als
boom- en steenmarter, das en rode eekhoorn is niet aan de orde en ook van een significante
verslechtering van (potentieel) leefgebied is geen sprake. Nader onderzoek naar deze soorten is niet aan
de orde;

Overige
-

Goedgekeurde gedragscode, ruimtelijke ontwikkeling van de vereniging Stadswerk kan worden toegepast
tijdens de werkzaamheden. Hierin wordt beschreven hoe om te gaan met o.a. de algemene zorgplicht.
Wel moet er een kanttekening worden geplaatst, als basis van de gedragscode ligt de Flora- en faunawet.
De gedragscode is nog niet aangepast op de (per 1 januari 2017) geldende wet- en regelgeving, Wet
natuurbescherming.

-

Ten aanzien van alle dieren en planten (beschermd of niet beschermd) geldt dat men zich dient te houden
aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna naar redelijkheid
zoveel mogelijk voorkomen moeten worden;
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7. Geldigheid
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag provincie NoordBrabant en gemeente Goirle hanteert de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar
beschermde soorten: “ Onderzoeksgegevens hebben een beperkte geldigheidstermijn. Voor vogels en soorten
genoemd op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het
Verdrag van Bonn hanteren we daarom een geldigheidstermijn van maximaal 3 jaar. Voor soorten genoemd op
de bijlage bij de wet natuurbescherming is deze periode 5 jaar.
Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in de aanleiding van het onderzoek.
Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op
beschermde soorten leiden.
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Bijlage
BIJLAGE 1: WETTELIJK KADER WET NATUURBESCHERMING – SOORTBESCHERMING
De Wnb is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen van de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in hoofdstukken en
kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), soorten (hoofdstuk 3),
houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over vrijstellingen, beschikkingen
en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving (hoofdstuk 7), overige
bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht (hoofdstuk 9) en een beschrijving
van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende paragrafen is een samenvattende
beschrijving van het onderdeel soortbescherming gegeven, wat relevant is voor onderliggende toetsing.
Categorieën
De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk:
• Vogelrichtlijnsoorten
• Habitatrichtlijnsoorten
• Andere soorten
Vogelrichtlijnsoorten
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten die
op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1).
Habitatrichtlijnsoorten
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in:
• bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
• bijlage II bij het Verdrag van Bern of;
• bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1) en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten
van soorten, genoemd in:
• bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of;
• bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5)
De bijlagen zijn zeer uitgebreid en er staan ook veel soorten in genoemd die van nature niet in Nederland
voorkomen.
Andere soorten
Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal soorten
op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het gaat hierbij
om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is verzekerd als
er geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn opgenomen op de
bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c).
Verbodsbepalingen Ten aanzien van vogels verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), het
opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben van
eieren (art. 3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen geldt
niet in het geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort (art. 3.1 lid 5).
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Ten aanzien van de overige Europees beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen
(art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van eieren (art 3.5 lid 3)
en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 4). Ten aanzien van de
Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden,
ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5).
Ten aanzien van de nationaal beschermde diersoorten geldt slechts een verbod op het opzettelijk doden of
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de nationaal beschermde plantensoorten geldt een
verbod op het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c).
Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen
Gedragscode
De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van EZ vastgestelde
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
c. een bestendig gebruik;
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
Vrijstelling
Provinciale staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 2- 4;
3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het kader van
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend op de verbodsbepalingen van artikel 3.1,
3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen worden verleend
wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden waaronder een ontheffing
verleend kan worden (zie hieronder).
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen
waarvoor de minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor Gedeputeerde Staten het
bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie.
Ontheffing
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3; 3.8
lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af van of men kan voldoen aan de
voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per categorie.
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent - ook in
combinatie met de in artikel 1.11 beschreven zorgplicht - wanneer een overtreding redelijkerwijs te voorkomen
is en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden uitgevoerd dat er
geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten het broedseizoen,
of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied.
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Verder kan een ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan
aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie
verschillende aanvullende voorwaarden.
Voor Vogelrichtlijnsoorten kan alleen een ontheffing worden verleend: (art 3.3 lid 4):
1. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
4. ter bescherming van flora en/of fauna;
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
samenhangende teelt, of
6. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in
kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.
Voor Habitatrichtlijnsoorten kan alleen een ontheffing worden verleend: (art 3.8 lid 5):
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de
natuurlijke habitats;
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,
wateren of andere vormen van eigendom;
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het
milieu wezenlijke gunstige effecten;
4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten of voor de daartoe benodigde
kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de
aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of
vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te
hebben.
Voor de andere soorten gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees beschermde soorten,
aangevuld met: (art 3.10 lid 2):
6. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
7. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen;
8. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in
het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het
gebied waarin de dieren zich bevinden;
9. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
10. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
11. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer;
12. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied, of
13. in het algemeen belang.
Aanhaken bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
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Er kan voor worden gekozen geen ontheffing Wnb aan te vragen, maar de toestemming aan te laten haken bij
de Omgevingsvergunning. In dat geval dient het betreffende onderzoek bijgevoegd te worden bij de aanvraag
Omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning vraagt vervolgens een verklaring van
geen bedenking (vvbg) aan bij het bevoegd gezag Wnb. De voorwaarden waaronder de vvgb wordt afgegeven
maken vervolgens onderdeel uit van de Omgevingsvergunning.
Wanneer ervoor wordt gekozen de toestemming Wnb niet aan te laten haken, moet de ontheffing Wnb zijn
aangevraagd voordat de Omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

BIJLAGE 2: VLEERMUIZEN CHECKLIST
Vigerend vleermuisprotocol tabblad 3
Inleiding
Ga eerst na welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, de
omgeving en gekend verspreidingsbeeld (binnen 20 km van het plangebied, denk daarbij indien nodig ook
buiten de landsgrenzen). Daarna dient gekeken te worden welke functies voor vleermuizen mogelijk
voorkomen. Hiervoor kan de onderstaande checklist als geheugensteun worden gebruikt. Het gaat om voor
vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit of het plan, in relevante mate worden
aangetast. De hieronder aangegeven soorten en/of soortgroepen zijn niet dekkend. Houd rekening met het
voorkomen van zeldzaam voorkomende soorten.
Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze essentieel zijn voor het goede voortbestaan van de
soort ter plaatse. Dat blijkt vaak pas uit (nader) onderzoek.
Checklist
1. Dikke bomen
Is in of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dikke boom (doorsnede globaal > 3 dm op borsthoogte)
aanwezig? JA
a.2b Zijn holtes, spleten, scheuren, losse bast uit te sluiten? Zo niet, nader onderzoek naar (winter-,) kraam-,
zomer- en paar verblijfplaatsen van boombewonende soorten. N.V.T. Bomen worden niet gekapt.
b.2a Maakt de boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding? Nader onderzoek naar
vliegroutes van alle (in de omgeving) voorkomende vleermuissoorten. N.V.T. Bomen worden niet gekapt.
c. 2c Maakt de boom (bomen) deel uit of vormt deze mogelijk foerageergebied of beschutting van een
naastgelegen foerageergebied? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen. N.V.T. Bomen worden niet
gekapt.
2. Opgaande gewassen
Zijn op of grenzend aan het plangebied één (of zijn meerdere) dunne bomen (doorsnede globaal < 3 dm op
borsthoogte) en/of struiken/gewassen (> 1,5 meter) aanwezig? JA
a. Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding (lijnelement)?
Onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen. N.V.T.
b. Zijn er zichtbare holtes, spleten, scheuren, losse bast in de boom (bomen)? Nader onderzoek naar zomeren paarverblijfplaatsen van boombewonende soorten. N.V.T.
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c. Vormt het opgaand groen mogelijk foerageergebied of beschutting van een naastgelegen foerageergebied
(let vooral op kleinschalig gebied of parkachtige omgeving)? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen.
N.V.T.
3. Open water
Is er open water aanwezig?
Ja, ven in het bosperceel aan de oostkant
a. Is er water? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieroute),
tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis (> 1m breed) en
meervleermuis (> 2m breed). N.V.T. Water blijf behouden
b. Is er water in tenminste iets besloten gebied? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en
vlieg- en/of migratieroute) gewone of ruige dwerg-, baard-, brandt’s-, ingekorven, franjestaart, grijze en
gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. N.V.T.
c. Is er water in open gebied? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of
migratieroute) tweekleurige, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. NEE
d. Heeft het water een mogelijk essentiële functie als drinkwater? Nader onderzoek naar functie voor alle
soorten vleermuizen. NEE
4. Open gebied
Is er open gebied (> 1 ha)? JA
a. Bestaat het plangebied uit moeras, grasland, akker of anderszins (denk bij < 500 meter van water breder
dan 2 meter extra aan meervleermuis)? Nader onderzoek naar gebruik door rosse vleermuis, meervleermuis,
laatvlieger, tweekleurige vleermuis en ruige dwergvleermuis. JA
5. Gebouwen
Zijn er gebouwen aanwezig? NEE
a. Biedt het gebouw of bieden de gebouwen mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor
vleermuizen (denk aan de spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken aan de muur, gevelbekleding, zolders,
daklagen, kruipruimtes, etc.)? (bouwtekening ter inzage vragen). Nader onderzoek naar winter-, kraam-,
zomer- en paarverblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. N.V.T.
b. Zijn er sporen van aanwezigheid, poepvlekken, keutels, vraatresten, bruinverkleuring langs de rand van
invliegopeningen en dergelijke? Nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen. N.V.T.
c. Mogelijk foerageergebied? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen. N.V.T.
d. Zijn er lange, mogelijk in het duister liggende, muren aanwezig? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties vliegen/of migratieroutes. N.V.T.
e. bij hoogbouw is een aandachtpunt voor paarverblijfplaatsen voor tweekleurige vleermuis N.V.T.
6. Grotten, groeves, kelders en andere objecten
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Zijn er grotten, groeves, kelders, bruggen, tunnels en/of andere objecten met ruimten? a. Zijn deze geschikt als
verblijfplaats voor vleermuizen? NEE
Nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen, met de nadruk op winter- en paarverblijfplaatsen?
N.V.T.
7. Grootschalige landschapselementen
Zijn er grootschalige lijnvormige landschapselementen zoals kustzones, grootschalige dijken, duinenrijen,
rivierdalen of waterpartijen die een verbindingsroute zouden kunnen vormen tussen zomer- en
winterleefgebieden (zie kaart bijlage 7 op werkblad 1. aanwijzingen voor gebruik)? NEE
Nader onderzoek naar mogelijke migratieroutes van o.a. meervleermuis, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis in voor- en najaar.
Randvoorwaarden en vervolg
De conclusies uit de veldverkenning in combinatie met deze checklist, gekende verspreiding, de ligging in het
landschap, de relatie met het landschap en de uitgebreide tabel van het protocol, geven de
onderzoeksinspanning (tijdstip, omstandigheden, frequentie per te onderzoeken soort) voor het nader
onderzoek aan. Er is zowel in deze checklist als bij de uitgebreide tabel uit het protocol aangenomen dat de
onderzoeker een ervaren ecoloog is die kennis heeft van het landschap en potentieel geschikte habitats voor
vleermuizen kan identificeren. Er is getracht een beknopte werkbare tabel te maken, uitgaande van voldoende
basiskennis van ecologie bij vleermuizen van de uitvoerende ecoloog.
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AERIUS BEREKENING
Zonnepark Beeksedijk Goirle

- TPSolar
@tpsolar.nl

Invoergegevens AERIUS
In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissie van NOx en
NH3 is bepaald. Ook de bewegingen van en naar het terrein dienen in de berekening meegenomen te
worden. In overeenstemming met jurisprudentie dient de verkeersgeneratie beschouwd te worden
tot dat het verkeer op is genomen in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het moment dat het aan- en afrijdende
verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer, onderscheidt van het
overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt.
Bij het invoeren van de gegevens moet onderscheid gemaakt worden tussen de aanlegfase en
gebruiksfase. Omdat zonnepanelen geen stikstof uitstoten en slechts incidenteel onderhoud aan de
panelen zal plaatsvinden, is de stikstofemissie van de toekomstige situatie (gebruiksfase)
verwaarloosbaar. Er is dan ook enkel een berekening gemaakt voor de aanlegfase.

Emissies aanleg zonnepark
Voor de aanlegfase wordt er gebruik gemaakt van informatie voorkomend uit praktijkervaring,
literatuurstudie en de omvang van het zonnepark zijn die vertaald worden de in te zetten machines en
de gebruiksduur. Ook het verkeer van en naar de bouwlocaties is in de AERIUS-berekening
meegewogen. De ligging van de locatie bepaald wanneer de aan- en afvoerbewegingen kunnen
worden beschouwd als zijnde ‘opgenomen in het heersende verkeersbeeld’.

Locatie
De beoogde planlocatie voor het zonnepark Goirle is gelegen aan de Beeksedijk in de gemeente
Goirle. Het totale oppervlak van het zonnepark zal circa 12 hectare bedragen.
In de onderstaande Figuur 1 is de ligging van het dichtstbijzijnde Nature 2000-gebied(en) t.o.v. het
plangebied weergegeven.

Figuur 1: Ligging plangebied (1) t.o.v. dichtstbijzijnde (circa 3 km) Natura 2000 gebied Regte, Heide & Riels Laag

Bouwperiode
Het aanleggen van het zonepark zal circa 3 maanden duren. Tijdens deze bouwperiode vinden
verscheidende werkzaamheden plaats waarbij stikstofemissies zullen plaatsvinden. Na deze
bouwperiode zal het zonnepark geen stikstof emissies uitstoten.

Vervoer materiaal en werknemers
Tijdens de bouwfase zullen er een 50 vrachtwagens materiaal voor de bouw aanleveren. Dit zorgt voor
een 100 verplaatsingen van vrachtwagens, ingevoerd in de AERIUS-calculator als zwaar vrachtvervoer.
Daarnaast zullen er tijdens de eerste weken dagelijks ongeveer 10 personenauto’s/busjes van en naar
het terrein rijden. In de tweede periode zal dit gehalveerd zijn. Dit zorgt voor een 1050 aantal
verplaatsingen met licht verkeer.
Het vervoer zal via de Beeksedijk, naar de Abcovenseweg, naar de Rillaerse Baan naar de N630,
richting de A58 gaan. Zodra het vervoer de A58 bereikt heeft zal het conform de regelgeving opgaan in
het overige verkeer en niet meer meegenomen worden in de AERIUS-berekening.
In de AERIUS-berekening zijn de verplaatsingen ingevoerd als weg type ‘buitenwegen’.

Figuur 2: Aanvoerroute materiaal en werknemers naar beoogde planlocatie. Bron: Google Maps

Bouwwerkzaamheden:
Aanleg on/half-verharde paden
In het zonnepark worden enkele on/half-verharde paden aangelegd. Hierover zal tijdens de bouwfase
materiaal vervoerd worden en tijdens de exploitatie fase onderhoud aan de panelen gepleegd. Voor
deze werkzaamheden zal een shovel gebruikt worden, deze egaliseert het terrein en zet de weg uit./
De shovel (100kW, bouwjaar vanaf 2015, 60% belasting) zal ongeveer 60 uur worden gebruikt.

Instaleren zonnepanelen
De zonnepanelen worden handmatig geïnstalleerd m.b.v. elektrisch gereedschap. De panelen en
ander materiaal wordt m.b.v. een kleine loader c.q. ruw terrein heftruck over het terrein verplaats.
Deze loader (100 kW, bouwjaar vanaf 2015, 60% belasting) zal 270 uur in bedrijf zijn.
Voor het plaatsen van de palen waarop de panelen geïnstalleerd worden zal gebruikt gemaakt worden
van een kleine loader (100 kW, bouwjaar vanaf 2015, 60% belasting). Deze zal 100 uur in gebruik zijn.
Daarnaast worden er ook transformatorhuisjes geïnstalleerd op het terrein. Hiervoor zal een dag een
hijskraan (100 kW, bouwjaar vanaf 2015, 50% belasting) in bedrijf zijn.
Voor de bekabeling van de panelen zullen sleuven in de grond worden gefreesd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van dezelfde shovel als voor eerdere werkzaamheden. Dit zal 30 uur in beslag nemen.

Resultaat
Het resultaat van de AERIUS-calculator luidt als volgt: er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00
mol/ha/jaar. Dit betekent dat voor het aanleggen van zonnepark Goirle aan de Beekseweg in
gemeente Goirle van 13 MWp zal geen effect hebben op omliggende Natura 2000 gebieden.

Resultaten

Contact

Rechtspersoon

nr cht ngs ocat e

Beeksedijk 18, 5051 PS Goirle

Activiteit

Omschr v ng

AER US kenmerk

Zonnepark Beeksedijk

RuptDLCLiSWh

Datum bereken ng

Reken aar

Rekenconf gurat e

27 juli 2020, 16:55

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resu taten

S tuat e 1

NOx

13,61 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgeb ed

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Aan eg en beheer beoogde Zonnepark Beeksed k van PSo ar

S tuat e 1

RuptDLCL SWh (27 u 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locat e (X Y)

Situatie 1

NOx

Voertu g

Omschr v ng

AFW

Brandstof
verbru k
(/)

U tstoot
hoogte
(m)

Spre d ng
(m)

Plaatsen Trafohuisjes

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Plaatsen panelen

4,0

4,0

0,0 NOx

4,86 kg/j

AFW

Aanleg paden

4,0

4,0

0,0 NOx

1,44 kg/j

AFW

Plaatsen palen

4,0

4,0

0,0 NOx

2,40 kg/j

AFW

Sleuven Frezen

4,0

4,0

0,0 NOx

1,08 kg/j

Naam
Locat e (X Y)
NOx
NH3

Resu taten

Bron 1
134046, 391938
9,94 kg/j

Soort

Voertu g

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Standaard

Licht verkeer

S tuat e 1

Warmte Stof
nhoud
(MW)

Em ss e

Bron 2
133053, 393607
3,67 kg/j
< 1 kg/j

Aanta voertu gen Stof

Em ss e

100,0 / jaar NOx
NH3

1,84 kg/j
< 1 kg/j

1.050,0 / jaar NOx
NH3

1,83 kg/j
< 1 kg/j

RuptDLCL SWh (27 u 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resu taten

Hoewe verstrekte gegevens kunnen d enen ter onderbouw ng van een vergunn ngaanvraag kunnen er geen rechten aan worden
ont eend De e genaar van AER US aanvaardt geen aansprake khe d voor de nhoud van de door de gebru ker aangeboden
nformat e Bovenstaande gegevens z n enke bru kbaar tot er een n euwe vers e van AER US besch kbaar s AER US s een
gereg streerd hande smerk n Europa A e rechten d e n et exp c et worden ver eend z n voorbehouden

Deze bereken ng s tot stand gekomen op bas s van
AER US
vers e 2019A_20200610_3aefc4c15b
Database
vers e 2019A_20200610_3aefc4c15b
Voor meer nformat e over de gebru kte method ek en data z e
https //www aer us n /n /factsheets/re ease/aer us-ca cu ator-2019A

S tuat e 1

RuptDLCL SWh (27 u 2020)
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Gemeente Goirle
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PARTICIPATIE
PROCES
TPSolar en ZonVelden zullen samen met de omwonenden de definitieve vorm gaan bepalen van het
zonnepark. De omwonenden mogen in de vervolgfase meedenken/praten over de uiteindelijke
invulling en uitvoering van het zonnepark. Er is reeds contact geweest en de gesprekken zullen weer
opgestart worden met Duurzaam Riel Goirle om de geproduceerde duurzame energie dichtbij af te
zetten en de andere participatiemogelijkheden te bespreken.

FINANCIEEL
De initiatiefnemers willen graag op een aantal manieren inwoners van Goirle en bedrijven in de regio
laten meeprofiteren van het beoogde Zonnepark Beeksedijk:
1. Lokaal (mede-) eigenaarschap
TPSolar en ZonVelden streven naar een evenwichtige eigendomsverdeling waarbij gestreefd
wordt naar 50% lokaal eigendom (burgers en bedrijven). Dit betekent een gedeeld eigendom
en hierbij gaat het expliciet om samen en gelijkwaardig optrekken. Hierbij neemt de lokale
gemeenschap of coöperatie dezelfde risico’s en aanloopkosten als TPSolar en ZonVelden die
het park ontwikkelen en exploiteren. Investeren in een zonnepark is ondernemerschap. Dat
vergt ook vooraf mee-investeren en risico lopen. Het gaat hierbij nogmaals om een
risicodragende investering van de inwoners en bedrijven.
2. Mee-investeren
Mocht blijken dat mede-eigenaarschap als vorm van financiële participatie niet realiseerbaar
is, dan bieden TPSolar en ZonVelden mee-investeren als vorm van financiële participatie aan.
TPSolar en ZonVelden richten een samenwerking in met ZonnepanelenDelen of een
soortgelijk crowdfundingplatform, waarbij inwoners van Goirle en de regio met voorrang
kunnen investeren in Zonnepark Beeksedijk en daar een rendement van ongeveer 4% op
krijgen (vergelijkbaar met een obligatieregeling). De lokale participatiemogelijkheid wordt in
werking gesteld nadat het zonnepark is opgeleverd en aangesloten op het net. Op deze
manier lopen inwoners van de gemeente Goirle geen bouwrisico, die men bij (mede-)
eigenaarschap wel draagt. Dit betekent dat de inwoners van de gemeente Goirle 15 jaar
risico-vrij financieel kunnen mee participeren.
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3. Voordeel voor direct omwonenden
Wij bieden de direct omwonenden in Goirle een extra voordeel. TPSolar en ZonVelden
hechten veel waarde aan het opwekken van duurzame energie en afname dichtbij de
opwekking van de energie. De omwonenden krijgen het aanbod om stroom af te nemen van
het zonnepark waarbij TPSolar het eerste jaar voor hun rekening neemt. De direct
omwonenden kunnen aan het einde van het jaar hun energierekening aanbieden voor een
maximum van 3.500 kWh. Dit is het stroomverbruik van een gemiddeld gezin in Nederland.
Wij hopen dat de omwonenden langjarig stroom gaan afnemen van het Zonnepark
Beeksedijk.
4. Gebiedsfonds
Het beleid voorziet in de oprichting van een fonds ten behoeve van duurzame projecten in de
gemeente Goirle. Het uitgangspunt van de gemeente is dat elk zonnepark hieraan zou
kunnen bijdragen. Bij een project van TPSolar in Zeewolde van vergelijkbare grootte, is het
vastgesteld op 320€/MWp per jaar bij een zuidgeoriënteerd zonnepark. Dit bedrag stellen
TPSolar met behulp van het gebiedsfonds beschikbaar voor andere duurzaamheid
gerelateerde projecten in Goirle.
5. Lokaal stroom afnemen (en delen)
TPSolar en ZonVelden willen ook voor dit project gaan samenwerken met Powerpeers of een
soortgelijke energiemaatschappij (dat doet zij al voor haar zonnepark in Uden en Dordrecht).
Dit is een energiemaatschappij die een platform biedt waarop lokale klanten stroom kunnen
betrekken van lokale producenten zoals het zonnepark, maar ook van buurtgenoten. Op dit
platform worden opwekkers en afnemers van groene stroom gekoppeld (zie de website
www.powerpeers.nl). De Energie Coöperatie Duurzaam Riel Goirle zal actief betrokken
worden bij dit proces. Afhankelijk van de wensen van de lokale energiecoöperatie kan hun
rol vergroot worden.
6. Lokale werkgelegenheid
TPSolar en ZonVelden inventariseren of er lokale partijen en initiatieven zijn die zouden
kunnen bijdragen aan bouw, beheer en/of onderhoud van het park, en betrekt deze door
hen mee te laten dingen in offerteaanvragen en/of opdracht te geven tot het uitvoeren van
specifieke werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan grondwerkzaamheden en
wegenaanleg, hekwerkbouw, beveiliging, catering, schoonmaak bouwplaats, groeninrichting,
etc.
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Een lokale partij zal bij een gelijke kwalitatieve en economische aanbieding altijd de voorkeur
hebben. De initiatiefnemer identificeert daarbij ook werkzaamheden (eenmalig en/of
structureel) die geschikt zijn voor de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en
zoekt naar concrete inzetmogelijkheden. Expliciete voorkeur heeft een combinatie van het
bovenstaande.

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
De kosten voor de uitvoering zijn voor rekening van TPSolar en ZonVelden. De kosten voor het
opstellen van dit principeverzoek en de verdere procedure zijn eveneens voor rekening van TPSolar
en ZonVelden.

FINANCIERING ZONNEPARK
De initiatiefnemers hebben de te verwachten kosten en inkomsten verwerkt in een businesscase en
deze is positief. Voor de realisatie van een zonnepark is in Nederland ondersteuning met Stimulering
Duurzame Energieproductie (SDE++) noodzakelijk. Deze subsidie kan worden aangevraagd nadat de
Wabo-vergunning onherroepelijk is verleend. De financiering is vooraf al geregeld, dus als de SDEsubsidie wordt toegekend, is het ook zeker dat het zonnepark gaat komen.
TPSolar werkt samen met nationale en internationale investeerders om de financiering voor haar
projecten rond te krijgen. Deze zorgen samen met TPSolar voor het benodigde eigen vermogen. De
rest van het benodigde geld wordt bij voorkeur geleend bij een ‘groene’ bank (zoals Triodos Bank).
Dankzij het feit dat TPSolar al meerdere parken heeft gefinancierd en er ook al drie heeft gebouwd, is
het krijgen van een lening voor volgende projecten zoals het Zonnepark Beeksedijk, vrij eenvoudig.
De financiering wordt in 15 jaar afgelost. De inkomsten om dat te kunnen doen, bestaan uit de
verkoop van elektriciteit aan een energiemaatschappij (tegen een vast tarief voor 15 jaar), en de SDEsubsidie (eveneens een vast tarief voor 15 jaar). Doordat de hoeveelheid zon in Nederland al
tientallen jaren wordt gemeten, en de gebruikte panelen een constante kwaliteit en
opbrengstgaranties hebben, is vooraf nauwkeurig in te schatten hoeveel energie er per jaar
gemiddeld wordt opgewekt. Op die manier is er geen twijfel dat de financiering altijd kan worden
afgelost.
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1 Aanleiding
In het milieubeleidsplan duurzaam Goirle is vastgelegd dat Goirle zich conformeert aan de landelijke
ambities met betrekking tot energie en dus 25% duurzame energie gaat opwekken in 2030. Hiervoor
zijn grootschalige initiatieven omtrent duurzame opwek nodig. Hiervoor willen de initiatiefnemers
TPSolar, ZonVelden en de grondeigenaren het beoogde zonnepark Beeksedijk realiseren.
TPSolar, ZonVelden en de grondeigenarenzijn als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het
betrekken van de omgeving bij het beoogde zonnepark. Hiervoor de grondeigenaren in 2018 langs de
deuren gegaan van de direct omwonenden van het beoogde zonnepark om hen op de hoogte te
stellen van de plannen van de grondeigenaren en de initiatiefnemers. Op deze manier is in 2018 de
omgevingsdialoog gestart.
Om draagvlaak te creëren in de omgeving hebben de samenwerkende partijen omgevingsdialoog en
participatieplan(bijlage 4 van de ruimtelijke onderbouwing) opgesteld. Zodat het inzichtelijk gemaakt
wordt in welke mate omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij het proces. Alle
betrokkenen, zowel de gemeente, de grondeigenaren, omwonenden en de initiatiefnemers hebben
namelijk baat bij een zorgvuldig proces om uiteindelijk gezamenlijk tot een goede inpassing en
ontwerp van het zonnepark te komen. Waarbij zowel ruimtelijke als maatschappelijke onderwerpen
besproken worden.
Dit communicatierapport is onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van zonnepark initiatief
Beeksedijk te Goirle. Dit rapport kan dan ook niet losgezien worden van deze ruimtelijke aanvraag.
Daarnaast zijn de namen van omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbende
geanonimiseerd, vanwege de AVG wetgeving.

2 Omgevingsdialoog
2.1 Overzicht kaart van direct omwonenden en grondeigenaren
TPSolar heeft een overzichtskaart gemaakt van het plangebied en bij deze aangegeven waar alle
omwonenden gevestigd zijn. Op deze kaart is met een rode nummering aangegeven waar de
betrokken grondeigenaren woonachtig zijn. Met een zwarte nummering is aangegeven waar de
direct omwonenden woonachtig zijn.

Figuur 1: Omwonende (1-13) met minimaal 500 meter afstand tot het beoogde zonnepark. In het legergroen en de rode 1 de
grondeigenaren en het oranje het plangebied.

2.2 Tijdspad communicatieproces met verschillende belanghebbenden
Fase/Wanneer

Actie

Verkenning

TPSolar en ZonVelden zijn benaderd door een mogelijk geïnteresseerde
grondeigenaar. De partijen hebben met de grondeigenaar besproken wie wij zijn
als bedrijf en wat mogelijke opties zouden kunnen zijn. In deze periode hebben
TPSolar en ZonVelden ook contact gezocht met de gemeente Goirle. De gemeente
was op dit moment nog bezig met het beleid ten aanzien van zonneparken. TPSolar
en ZonVelden hebben daarom naar de grondeigenaar gecommuniceerd dat wij hen
tussentijds zouden bleven informeren over relevante ontwikkelingen.

Circa twee en een half jaar
geleden

Gesprekken grondeigenaren
2018

TPSolar en ZonVelden hebben gesprekken gevoerd met de grondeigenaren. Het
doel van deze gesprekken was om hen volledig te informeren over de
mogelijkheden om uiteindelijk te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.
TPSolar en ZonVelden realiseren zich dat het voor een grondeigenaar een grote
beslissing is en dat het juridisch en financieel complexe zaken zijn. Deze
beslissingen kunnen dan ook niet na één gesprek al genomen worden. Daarom
hebben de twee samenwerkende partijen de grondeigenaar de tijd gegeven om er
goed over na te denken en de eerste versie van de overeenkomst uitvoerig te
bespreken met de door hun aangewezen adviseurs. Er zijn met de betrokken
grondeigenaar meerdere gesprekken gevoerd voordat een intentieovereenkomst
werd getekend.

2018

De grondeigenaren zijn bij de omwonende aan de deur geweest om de intenties
van het aanleggen van een zonnepark kenbaar te maken.

Landschappelijke inpassing
December 2018

Er is een eerste landschappelijke inpassing van het zonneveld opgesteld door een
landschapsarchitect.

Verkenning

TPSolar en ZonVelden hebben de ontwikkelingen binnen de gemeente Goirle
gevolgd en tussentijds geïnformeerd naar de stand van zaken van het nieuw beleid
ten aanzien van zonneparken.

Circa een jaar geleden
Eerste informatieavond
Mei 2019

Gedurende de informatieavond konden alle omwonenden meerdere vragen stellen
en werden de voorlopige plannen voor het zonnepark gepresenteerd.
Voor de uitnodiging van deze sessie zie 2.3, voor de follow up mail van deze sessie
zie 2.4. de slides zijn te vinden in hoofdstuk 5.

Landschappelijke
inventarisatie en visie

TPSolar en ZonVelden hebben gevraagd of een andere landschapsarchitect een
landschappelijke inventarisatie en visie wilde opstellen met het oog op de komst
van een mogelijk zonnepark in Goirle. Zij heeft uiteindelijk voor de planlocatie vijf
landschappelijke inpassingstekeningen en rapportages gemaakt.

Maart 2020 - heden
Uitnodiging Keukentafel
gesprekken
Juni 2020

De omwonende zijn middels een mail (2.5) of brief (2.6) uitgenodigd om nogmaals
met de familie, TPSolar en ZonVelden in gesprek te gaan. Waarin de huidige stand
van zaken, de participatiemogelijkheden en landschappelijke inpassing aan bod
komen.

Omwonende 9: heeft hierop gereageerd en bevestigd dat zij 26 juni met ons in
gesprek wil gaan. Zij heeft gesproken met buren in haar straat en zal worden
vergezeld door omwonenden 7, 11, 12 en 13.
Omwonende 4: heeft aangegeven met ons in gesprek te willen maar op de
voorgestelde dagen geen tijd te hebben. Afspraak ingepland op 29 juni.
Omwonende 1 & 2: Afspraak ingepland voor 26 juni.
Omwonende 3: Afspraak ingepland voor 29 juni.
Gedurende deze keukentafel gesprekken kunnen de omwonenden input leveren
over deze en andere aspecten van het plan. Waarbij constructieve input
gehonoreerd zal worden.
Keukentafelgesprek
omwonenden 7, 9, 11, 12 en
13
26-6

Voor het gespreksverslag zie paragraaf 3.1. Omwonenden zullen in juli input
aanleveren m.b.t. de landschappelijke inpassing. Aantal punten al concreet:
• Geen openbaar wandelpad om het zonnepark heen
• Alle grenzen ingepast met bosschages of hagen
• Inspraak hebben in beplanting
• Hoogte van inpassing niet te hoog om weidsheid te behouden

Keukentafelgesprek
omwonenden 1 & 2
26-6
Keukentafelgesprek
Omwonende 3
29-6

Voor het gespreksverslag zie paragraaf 3.2.

Keukentafelgesprek
Omwonende 4
29-6

Voor het gespreksverslag zie paragraaf 3.4. Eigenaar van een hoveniersbedrijf en
tuincentrum. Mondeling akkoord bereikt dat het hoveniersbedrijf van de
omwonende de landschappelijke inpassing zal aanplanten. Zij gaven ook aan dat zij
liever geen panelen dicht bij hun huis willen hebben. Hiermee rekening houdend
hebben de initiatiefnemers het park verkleind.

Mail 2-7 naar omwonende 1,
2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13

Mail met hierin de gespreksverslagen van de keukentafelgesprekken van 26-6 en
29-6. Gevraagd om een inhoudelijke reactie op het verslag.

Mail naar omwonende 9
6-7

Vanuit familie een korte reactie gegeven op de ingezonden brief in Goirles Belang
van omwonende 11. Nogmaals benadrukt dat wij graag een reactie op het
toegezonden gespreksverslag ontvangen, dat de perspectief foto’s in de maak zijn
en dat wij graag in gesprek met elkaar blijven.

Interview Brabants Dagblad
7-7

Interview met Brabants Dagblad omtrent de ingezonden brief van omwonende 11
in Goirles Belang.

Mail 7-7 ontvangen van
omwonende 9

Hierin bevestigd de omwonende dat de gespreksverslagen in goede orde zijn
ontvangen en dat er binnen een week vanuit de buurt een inhoudelijke reactie
gegeven zal worden. Daarnaast geeft de omwonende aan dat het waarderen dat
wij als initiatiefnemers transparant naar de omwonende communiceren maar dat

Voor het gespreksverslag zie paragraaf 3.3. Zijn agrariërs en willen geen schaduw
van een hoge bomenrij/bosschage op de percelen. Hierdoor zal in het noorden van
het plangebied meer ruimte genomen worden om de schaduwwerking te
minimaliseren.

zij als omwonenden voor een dilemma staan. Er zijn binnen Goirle namelijk betere
locaties en zijn het dan ook niet eens met dit initiatief. Vanuit die gedachte is de
ingezonden brief naar Goirles Belang gestuurd.
Reactie op mail 7-7 van
omwonende 9

Gevraagd welke bewoners door de ingezonden brief vertegenwoordigd worden.
Zijn namelijk niet allemaal belanghebbende voor dit project, maximaal 450 meter
afstand. Nogmaals benadrukt dat wij graag met hen in gesprek willen blijven.

Mail 11-7 naar omwonenden
1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13

Mail met hierin de perspectieffoto’s, zie hoofdstuk 4 voor de perspectieffoto’s,
relevant voor de omwonenden. Hierin is nogmaals aangegeven dat reacties,
adviezen en/of wensen naar aanleiding van de verstrekte gespreksverslagen en
perspectieffoto’s wenselijk zijn. Tevens aangegeven dat wij open staan om
nogmaals af te spreken om de perspectieffoto’s en het plan nogmaals toe te lichten
en input te vergaren.
Hier zijn geen reacties op ontvangen.
Uitnodiging aan alle omwonende verstuurd om nogmaals met elkaar in gesprek te
gaan, zie paragraaf Uitnodiging Keukentafel gesprek 22-7. Uit een reactie van
omwonende 13 op deze uitnodiging bleek dat de groep omwonende via
omwonende 9 een antwoord op onze vorige mails zouden hebben geformuleerd. In
de vorige mails is uitdrukkelijk gevraagd om commentaar op het gespreksverslag en
de perspectieffoto’s. Dit is nooit naar ons gestuurd, want omwonende 9 had de
mail, die ze had gemaakt op haar telefoon per ongeluk niet verstuurd. Hierna heeft
omwonende 13 het commentaar op het gespreksverslag met ons gedeeld. Het
orginele gespreksverslag en het gespreksverslag met verwerkt commentaar van
omwonenden zijn te zien in paragraaf 3.1.
Zie paragraaf 2.8 voor deze mail.

Uitnodiging 22-7 aan
omwonende 3, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Mail locatie en datum gesprek
omwonenden
5-8
Reactie gespreksverslag 1/2
10-8

Omwonenden hebben gereageerd op het gespreksverslag, van 26-6. Twee
aanpassingen gemaakt aan het gesprekverslag. Term neutraal verwijderd en
paragraaf en conclusie toegevoegd:
• De bewoners hebben oog voor het nut van het zonnepark voor de
algemene klimaatdoelstellingen. Ook zien zij de belangen van de
grondeigenaren en de ontwikkelaars. Echter vinden zij het niet passen
binnen de landbouwstructuur van de omgeving. Tevens geven zij aan de er
elders in Goirle/Riel geschiktere plekken zijn voor zonneweiden. Ook zal
door de beplanting het weidse zicht die de bewoners hebben beperken wat
zij vervelend vinden.
•

Benaderd door omwonenden
Leijzoom 19-08
Herinneringsmail 24-8
Informatieochtend direct
omwonenden
25-8

Concluderend geven de bewoners aan dat het voor hen niet hoeft, omdat
zij er individueel op achteruit gaan

Gereageerd dat de aanpassingen op het gespreksverslag zijn doorgevoerd, en de
omwonende uitgenodigd om de 25ste met ons over het vernieuwde ontwerp te
praten.
Telefonisch benaderd door omwonende van Leijzoom, +- 750 m van het
plangebied. 25-8 keukentafelgesprek ingepland.
Zie paragraaf 2.9
Gespreksverslag van de informatiebijeenkomst staat in paragraaf 3.5

keukentafelgesprek
omwonenden Leijzoom
25-8

Omwonenden hadden een aantal vragen over locatie van het zonnepark. Waren
blij met de afstand tussen hun woningen aan de Leijzoom en het zonnepark.
Tevens onder de indruk van de landschappelijke inpassing en ecologische aspecten
van het park. Omwonenden zullen geen zicht hebben op de planlocatie.

2.3 Mail uitnodiging informatiemiddag 4-5-2019

2.4 Follow up mail informatiemiddag 4-5-2019

2.6 Brief voor uitnodiging keukentafelgesprekken 9-6-2020
Omwonende: 5, 8, 10 en 11.

Aan:
Datum:
Betreft:

Omwonenden Beeksedijk – Goirle
Lijnden, 9 juni 2020
Zonnepark-initiatief TPSolar, ZonVelden en familie

Geachte heer/mevrouw,
Graag willen wij u middels deze brief informeren over ons zonnepark-initiatief in uw buurtschap.
Zonnepark-initiatief Goirle
Zoals u wellicht weet wil gemeente Goirle voor 2030 al stappen maken op het gebied van duurzame
energie. Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden heeft de gemeente duidelijke
voorwaarden gesteld en omschreven in “Toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle –
uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting”. Dit beleidsdocument stelt onder andere eisen
omtrent de landschappelijke inpassing en de participatiemogelijkheden bij zonneparken. Door
vaststelling van deze visie ontstaan er mogelijkheden voor zonnepark-initiatieven in de gemeente
Goirle.
ZonVelden en TPSolar hebben als initiatiefnemers samen met de familie
woonachtig op de
Beeksedijk 18, een overeenkomst gesloten om een zonnepark te realiseren op hun percelen. Met dit
zonnepark-initiatief doorlopen wij momenteel bij de gemeente de gebruikelijke procedure. Hierover
zouden wij graag met u, als omwonende, in gesprek willen gaan.
Wie zijn initiatiefnemers TPSolar en ZonVelden?
TPSolar en ZonVelden werken samen aan de ontwikkeling van een zonneproject in Goirle. Wij zijn
familiebedrijven met een grote ambitie: wij willen graag een steentje bijdragen aan de energietransitie
in Nederland. Daarom ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren wij grondgebonden
zonneparken. Dit doen wij op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier en op alle mogelijk
geschikte locaties, zoals voormalige stortplaatsen, niet uitgegeven industrieterreinen of
landbouwgronden. Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met landeigenaren,
agrariërs, bewoners, gemeenten, provincies en energiecoöperaties.
Meer informatie kunt u vinden op www.tpsolar.nl en www.zonvelden.nl.
Draagvlak Zonnepark
Wij realiseren ons dat een zonnepark mogelijk invloed kan hebben op het woonplezier van
omwonenden. Daarom vinden wij het belangrijk om zogeheten keukentafelgesprekken te houden. Dit
geeft eenieder individueel de mogelijkheid om in anonimiteit hun zorgen te uiten, maar ook inspraak

2.8 Mail locatie en datum gesprek omwonenden 5-8
Geachte omwonende, beste heer/mevrouw,
Middels deze mail nodig ik u uit voor een gesprek met de initiatiefnemers zonnepark Beeksedijk in
het Cultureel Centrum Jan de Besouw te Goirle, aangekondigd in de onderstaande mail van 22-7.
Vanuit mail contact met omwonende 9, is gekozen voor de onderstaande datum en tijdstip.

Locatie:

Cultureel Centrum Jan de Besouw
Thomas van Diessenstraat 1, 5051 RJ Goirle

Datum:

25-8-2020

Tijd:

10:00

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,

TPSolar B.V.

2.9 Herinneringsmail 24-8
Geachte omwonende, beste heer/mevrouw,
Middels deze mail attendeer ik u graag op de bijeenkomst over het beoogde zonnepark Beeksedijk
van morgen 25-8, om 10:00.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in zaal 1010 van het Cultureel Centrum Jan de Besouw.
In de zaal kunnen de RIVM-richtlijnen m.b.t. Covid-19 gehandhaafd blijven.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,

TPSolar B.V.

3 Gespreksverslagen Keukentafelgesprekken
3.1 Gespreksverslag 26-6, informatiebijeenkomst omwonende 7, 9, 11, 12 en 13
beoogd Zonnepark Beeksedijk
3.1.1 Door initiatiefnemers opgesteld verslag.
Aanwezige omwonenden: Abcovensedijk 8, 11, 13 en 17 en Beeksedijk 24 en 26. Deze omwonenden
zijn allemaal familie van elkaar, met uitzondering van de omwonenden van Abcovensedijk 13. Nadat
de grondeigenaren in samenwerking met ZonVelden & TPSolar individueel contact op hadden
genomen kwam deze groep omwonenden met het voorstel om een gezamenlijk gesprek te voeren.
Aanwezige namens Zonnepark Beeksedijk: twee grondeigenaren, projectmedewerker (aanwezig
namens ZonVelden & TPSolar) en directeur van TPSolar.
Bijeenkomst vond plaats in de tuin van de bewoners van Abcovensedijk 8.
Allereerst werd er een toelichting gegeven over TPSolar, over de samenwerking tussen ZonVelden,
de grondeigenaren en TPSolar, de gerealiseerde projecten en de toekomstige projecten elders in het
land. Hierna werd er meer informatie verschaft over het traject rondom het ontwikkelen van een
zonnepark, waarbij het o.a. gegaan is over de Subsidie Duurzame Energie ++ (SDE++).
Hierbij werd aangestipt door de omwonenden dat de manier van subsidiëring middels de SDE++
ongunstig is voor particulieren met grote daken. Zij kunnen namelijk geen subsidie aanvragen. Zij
zouden dit via een bedrijf moeten doen waarbij zij, i.p.v. zelf de stroom opwekken en verkopen, hun
dak ter beschikking van een project moeten stellen. Dit is volgens de aanwezigen niet de juiste
manier van het stimuleren en uitvoeren van de landelijke zonneladder. “Laaghangend fruit” (zoals
grote daken van particulieren en bedrijven) moeten eerst vol gelegd worden, voordat grond
projecten gerealiseerd worden. Hierbij is door TPSolar aangestipt dat met enkel zon op dak de
benodigde opwek in geen enkele gemeente van NL gehaald kan worden. Met daken kan tussen de 15
en 25% van de benodigde duurzame opwek gerealiseerd worden, waardoor er naast deze daken ook
nog grootschalige projecten zoals zon op land of windmolens nodig zijn om de doelen van het
klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën (RES-en) te halen. Daarnaast zijn er een aantal
andere methodes van energie opwek besproken bijvoorbeeld zonenpanelen op geluidschermen en
verwerkt in fietspaden, waarbij is aangegeven dat hetgeen of/of is maar een en/en van verschillende
opwek methodes en projecten. Om de opgave waarvoor Nederland als geheel staat, zijn er ook
projecten van deze schaal nodig.
Daarna werd specifiek gesproken over het beoogde project zonnepark Beeksedijk. Hierbij werd door
de omwonenden meteen aangestipt dat zij het idealisme delen maar dat zij het niet eens zijn met de
precieze locatie. Zij hadden het graag op een andere plek in de gemeente gezien. Zij vinden het
zonde dat agrarische grond eventueel gebruikt gaat worden voor duurzame energie opwek en
hadden het unaniem graag op minder goede grond elders in de gemeente gezien of op aangewezen
gronden voor bedrijfsterreinen. Daarnaast vinden zij het een verrommeling van het buitengebied en
dat er decentraal via zonnepanelen op land energie opgewekt moet worden in gemeente Goirle.
De aanwezigen waren graag betrokken door de gemeente bij het bepalen van de mogelijke locaties
van zonneparken. Zij vinden dat zij te weinig input hebben kunnen leveren aan het afwegingskader
zon en wind. De bewoners van de Abcovensedijk hebben in 2018 een brief naar de gemeente

verstuurd met daarin een aantal zorgen omtrent zonneparken in het buitengebied. In deze brief
hebben zij gevraagd om als bewoners van het buitengebied een grotere rol te krijgen binnen het
bepalen van de mogelijke project locaties.
Daarna is specifiek besproken waarom ZonVelden, TPSolar en de grondeigenaren gekozen hebben
voor deze locatie en de schaal grootte. De grondeigenaren gaven aan dat het boerenbedrijf van de
familie gaat stoppen, omdat het geen opvolging heeft. Dat zij begaan zijn met het milieu en het
klimaat en daarom voorstander zijn van duurzame energie opwek en specifiek dit project. Door
omwonenden werd gevraagd of de grondeigenaren hier financieel op vooruit gaan. Dat hebben zij
beaamd. De omwonenden begrijpen dat de grondeigenaren deze stap maken, omdat zij zelf stoppen
met hun boerenbedrijf en gunnen het in die zin de familie ook. Echter vinden zij het wel jammer dat
de grond niet naar andere agrariërs gaat.
Daarnaast werd er gesproken over de aansluiting van het zonnepark op het onderstation TilburgZuid, waarbij uitgelegd werd dat de kosten hiervoor substantieel zijn. Om dit te bekostigen is een
bepaalde schaal grootte nodig van het huidige project. Ook is uitgelegd op welke manier dit park aan
de voorwaarden van de gemeente voldoet.
Hierna is specifiek gekeken naar het huidige ontwerp van het beoogde zonnepark. Hierbij werd
aangestipt dat het ondanks de bedenkingen die de omwonenden hebben over de locatie van het
zonnepark, het wel goed is om mee te denken over het landschappelijk ontwerp. Tevens is er
gesproken over de hoogte van de panelen. Deze zijn maximaal 1.5 meter hoog. De hoogte van de
grond is minimaal 0.75 meter. Er is uitgelegd dat ontwikkelaars liever de panelen hoger plaatsen om
zo een optimalere hoek van lichtinval op de panelen te realiseren, wat per hectare meer opwek van
duurzame stroom oplevert. Ook is er uitgelegd dat de hoogte vanaf de bodem in combinatie met de
ruimtes tussen de panelen ervoor zorgt dat de bodemkwaliteit gewaarborgd blijft. De
hoogtebeperking van 1.5 meter zal ertoe leiden dat de weidsheid van het gebied zoveel mogelijk
behouden blijft.
Na de uitleg over het ontwerp hebben de omwonenden aangegeven graag wat tijd te krijgen om hier
goed over na te denken. Zij zullen in juli hun wensen aan ZonVelden en TPSolar kenbaar maken.
Er werden echter al wel een aantal belangrijke wensen kenbaar gemaakt door de omwonenden:
•

Liever geen wandelpad om het zonnepark, want:
•

Eventueel hangjongeren;

•

Afval in de omgeving;

•

Als hondenontlasting op percelen van de aangrenzende melkveehouder komt, kan
dat leiden tot mogelijke miskramen bij de koeien.

•

Aantal open zichtlijnen op de panelen aanpassen (waarbij een patrijzenhaag of het
doortrekken van een bosschage een oplossing kan zijn);

•

Welke soorten planten worden er aangeplant; de omwonenden willen graag dat er geen
planten worden aangeplant die negatieve effecten op de omliggende percelen kunnen
hebben. Hiervoor zal in een verder stadium overleg met de omwonenden over plaatsvinden;

•

Hagen moeten niet te hoog, zodat het zicht over het park gewaarborgd blijft, echter moeten
de hagen ook niet te laag om het zich op het hekwerk en panelen te ontnemen.

Hierna zijn de participatiemogelijkheden besproken. Waarbij vooral gesproken is over het
gebiedsfonds en de mogelijkheden daarvan. Hierin waren de omwonenden geïnteresseerd waarbij
uitgelegd is hoeveel deze ongeveer bedraagt, of zij de bijdrage per jaar of alles in één keer kunnen
ontvangen, dat het fonds bedoeld is voor de buurt en dat zij zelf mogen bepalen waaraan zij het
uitgeven als het maar met duurzaamheid te maken heeft. Voorbeelden gegeven van een project in
Lochem waaraan het uitgegeven is aan het aanleggen van een zonnebloemlint rondom agrarische
percelen in de omgeving.
Afsluitend werden er afspraken gemaakt dat TPSolar impressiefoto’s van een aantal locaties laat
maken zodat de omwonenden een beeld krijgen bij de impact van het beoogde project. Daarnaast
hebben de omwonenden aangegeven na te denken over de wensen die zij hebben met betrekking
tot het landschappelijk ontwerp.

3.1.2 Door omwonende gecorrigeerde gespreksverslag aangegeven in het rood
Aanwezige omwonenden: Abcovensedijk 8, 11, 13 en 17 en Beeksedijk 24 en 26. Deze omwonenden
zijn allemaal familie van elkaar, met uitzondering van de omwonenden van Abcovensedijk 13. Nadat
de grondeigenaren in samenwerking met Zonvelden & TPSolar individueel contact op hadden
genomen kwam deze groep omwonenden met het voorstel om een gezamenlijk gesprek te voeren.
Aanwezige namens Zonnepark Beeksedijk: twee grondeigenaren, projectmedewerker (aanwezig
namens ZonVelden & TPSolar) en directeur van TPSolar.
Bijeenkomst vond plaats in de tuin van de bewoners van Abcovensedijk 8.
Allereerst werd er een toelichting gegeven over TPSolar, over de samenwerking tussen ZonVelden,
de grondeigenaren en TPSolar, de gerealiseerde projecten en de toekomstige projecten elders in het
land. Hierna werd er meer informatie verschaft over het traject rondom het ontwikkelen van een
zonnepark, waarbij het o.a. gegaan is over de Subsidie Duurzame Energie ++ (SDE++).
Hierbij werd aangestipt door de omwonenden dat de manier van subsidiëring middels de SDE++
ongunstig is voor particulieren met grote daken. Zij kunnen namelijk geen subsidie aanvragen. Zij
zouden dit via een bedrijf moeten doen waarbij zij, i.p.v. zelf de stroom opwekken en verkopen, hun
dak ter beschikking van een project moeten stellen. Dit is volgens de aanwezigen niet de juiste
manier van het stimuleren en uitvoeren van de landelijke zonneladder. “Laaghangend fruit” (zoals
grote daken van particulieren en bedrijven) moeten eerst vol gelegd worden, voordat grond
projecten gerealiseerd worden. Hierbij is door TPSolar aangestipt dat met enkel zon op dak de
benodigde opwek in geen enkele gemeente van NL gehaald kan worden. Met daken kan tussen de 15
en 25% van de benodigde duurzame opwek gerealiseerd worden, waardoor er naast deze daken ook
nog grootschalige projecten zoals zon op land of windmolens nodig zijn om de doelen van het
klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën (RES-en) te halen. Daarnaast zijn er een aantal
andere methodes van energie opwek besproken bijvoorbeeld zonenpanelen op geluidschermen en
verwerkt in fietspaden, waarbij is aangegeven dat hetgeen of/of is maar een en/en van verschillende
opwek methodes en projecten. Om de opgave waarvoor Nederland als geheel staat, zijn er ook
projecten van deze schaal nodig.

Na de uitleg over het ontwerp hebben de omwonenden aangegeven graag wat tijd te krijgen om hier
goed over na te denken. Zij zullen in juli hun wensen aan ZonVelden en TPSolar kenbaar maken.
Er werden echter al wel een aantal belangrijke wensen kenbaar gemaakt door de omwonenden:
•

Liever geen wandelpad om het zonnepark, want:
•

Eventueel hangjongeren en criminele activiteiten in een hoek waar weinig zicht op is.

•

Afval in de omgeving;

•

Als hondenontlasting op percelen van de aangrenzende melkveehouder komt, kan
dat leiden tot mogelijke miskramen bij de koeien.

•

Aantal open zichtlijnen op de panelen aanpassen (waarbij een patrijzenhaag of het
doortrekken van een bosschage een oplossing kan zijn);

•

Welke soorten planten worden er aangeplant; de omwonenden willen graag dat er geen
planten worden aangeplant die negatieve effecten op de omliggende percelen kunnen
hebben. Hiervoor zal in een verder stadium overleg met de omwonenden over plaatsvinden;

•

Hagen moeten niet te hoog, zodat het zicht over het park gewaarborgd blijft, echter moeten
de hagen ook niet te laag om het zich op het hekwerk en panelen te ontnemen.

Hierna zijn de participatiemogelijkheden besproken. Omwonenden hebben aangegeven dat het
gebiedsfonds en de participatiemogelijkheden niet opwegen ten aanzien van de landschappelijke
aantasting van het gebied en de vermindering van het woongenot. Waarbij vooral gesproken is over
het gebiedsfonds en de mogelijkheden daarvan. Hierin waren de omwonenden geïnteresseerd
waarbij uitgelegd is hoeveel deze ongeveer bedraagt, of zij de bijdrage per jaar of alles in één keer
kunnen ontvangen, dat het fonds bedoeld is voor de buurt en dat zij zelf mogen bepalen waaraan zij
het uitgeven als het maar met duurzaamheid te maken heeft. Voorbeelden gegeven van een project
in Lochem waaraan het uitgegeven is aan het aanleggen van een zonnebloemlint rondom agrarische
percelen in de omgeving.
Afsluitend werden er afspraken gemaakt dat TPSolar impressiefoto’s van een aantal locaties laat
maken zodat de omwonenden een beeld krijgen bij de impact van het beoogde project. Daarnaast
hebben de omwonenden aangegeven na te denken over de wensen die zij hebben met betrekking
tot het landschappelijk ontwerp.
Omwonenden hebben tot slot nogmaals benadrukt dat ze niet blij zijn met dit initiatief in hun directe
woonomgeving.

3.2 Gespreksverslag 26-6 omwonenden 1 & 2(aangepast aan wensen omwonenden)
Aanwezig: bewoners van Beeksedijk 12-14, twee grondeigenaren plangebied, projectmedewerker
(namens TPSolar en ZonVelden) en directeur TPSolar.
Uitgebreid gesproken over de stand van zaken van het project. Uitgelegd hoe het project zich de
komende tijd kan ontwikkelen. Van aanvraag en verlening van de omgevingsvergunning in de
zomer/het najaar, naar de subsidieaanvraag in december, de verlening subsidie in voorjaar 2021, de
voorbereiding bouw 2021 en het begin van de bouw in voorjaar 2022.
De bewoners hebben oog voor het nut van het zonnepark voor de algemene klimaatdoelstellingen.
Ook zien zij de belangen van de grondeigenaren en de ontwikkelaars. Echter vinden zij het niet
passen binnen de landbouwstructuur van de omgeving. Tevens geven zij aan de er elders in
Goirle/Riel geschiktere plekken zijn voor zonneweiden. Ook zal door de beplanting het weidse zicht
die de bewoners hebben beperkt worden en dat vinden zij vervelend.
De bewoners hebben zelf een aantal jaren geleden hun huidige woning laten bouwen zonder gas
aansluiting. Er zullen binnenkort ook panelen op het dak van de bewoners komen. Dit zal helaas niet
genoeg zijn om te compenseren voor hun eigen gebruik, mede doordat zij zoals aangegeven geen gas
gebruiken.
Hebben gevraagd waar precies het zonnepark zal beginnen. Daar is door de bewoners wisselend op
gereageerd, de één vond het plangebied verder dan verwacht de andere dichterbij. Waren benieuwd
naar de landschappelijke inpassing. Besproken dat er in overleg met hoveniers bedrijf
onze landschapsarchitect en de landschapsarchitect van de gemeente gekozen gaat
worden voor inheemse planten soorten. Daarnaast besproken dat de inpassing het zicht op het
zonnepark zoveel mogelijk beperkt, zodat er tegen een groene inpassing aangekeken wordt i.p.v.
naar de panelen.
Tevens is er gesproken over de hoogte van de panelen. Deze zijn maximaal 1.5 meter hoog. De
hoogte van de grond is minimaal 0.75 meter. Er is uitgelegd dat ontwikkelaars liever de panelen
hoger plaatsen om zo een optimalere hoek van lichtinval op de panelen te realiseren, wat per
hectare meer opwek van duurzame stroom oplevert. Ook is er uitgelegd dat de hoogte vanaf de
bodem in combinatie met de ruimtes tussen de panelen ervoor zorgt dat de bodemkwaliteit
gewaarborgd blijft. De hoogtebeperking van 1.5 meter zal ertoe leiden dat de weidsheid van het
gebied zoveel mogelijk behouden blijft.
TPSolar zal aan de hand van een impressie foto laten zien wat de impact van het zonnepark voor het
zicht vanuit de woning/tuin van de bewoners is.
Daarnaast kort de verschillende participatiemogelijkheden besproken.
Concluderend geven de bewoners aan dat het voor hen niet hoeft, omdat zij er individueel op
achteruit gaan.

3.3 Gespreksverslag 29-6 omwonende 3
Aanwezig: bewoners Beeksedijk 16, grondeigenaar plangebied, projectmedewerker (namens TPSolar
en ZonVelden) en directeur TPSolar.
Bewoners zijn actieve agrariërs met een melkveehouderij en boerenwinkel. Vanuit deze achtergrond
zijn zij geen voorstander van zonneparken op agrarische grond. Zij vragen zich ook af of de gemeente
goed heeft nagedacht over de precieze locaties en of het wel in het gebied past. Zij zien zonneparken
liever op industriegrond of restgrond.
Ook geven de bewoners aan dat de zonneladder gevolgd moet worden. Eerst alle daken in Goirle
zouden vol gelegd moeten worden voordat er grondgebonden ontwikkelingen plaatsvinden. Door
TPSolar is aangegeven dat naast zoveel mogelijk zon op dak ook grondgebonden zonneparken nodig
zullen zijn om aan de opgave waar Goirle en Nederland voor staat te realiseren. Gemeentes kunnen
met zon op dak tussen de 15 en 25% van de opgave realiseren als alle beschikbare daken gebruikt
worden. Om aan de rest van de opgave te voldoen zijn nog andere ontwikkelingen nodig zoals
grondgebonden zonneparken. Aangegeven dat landelijk de energie transitie gerealiseerd kan worden
als 1% van de totale agrarische grond wordt gebruikt voor een grondgebonden zonnepark.
Hierbij is aangegeven dat de schaal grootte van de huidige plannen nodig zijn om de netaansluiting
op het onderstation van Tilburg-Zuid te bekostigen.
Tevens begrepen de bewoners de beweegredenen van de grondeigenaren, omdat deze zelf niet
doorgaan met boeren en geen opvolging hebben. Ook begrepen zij dat zo’n zonnepark ontwikkeling
financieel een goede kans is voor de grondeigenaren. Echter vinden zij het jammer dat de grond niet
naar andere agrariërs gaat. Daarnaast gaven de bewoners aan dat als het ergens anders was
geweest, zij makkelijker achter een zonnepark ontwikkeling konden staan, omdat de noodzaak voor
duurzame energie bij hen bekend is. Omdat het zonnepark zich nu pal naast de agrarische percelen
van de omwonenden bevindt, hebben zij daar meer moeite mee.
Vanuit het huidige ontwerp zouden de bewoners graag zien dat het bosschage aan de noordkant van
het plangebied wordt veranderd in een landschappelijke inpassing wat niet zo hoog wordt, zoals een
haag. De reden hiervoor is dat op de aangrenzende percelen (nu gebruikt als grasland) anders door
minder zon tot productieverlies zal leiden. Daarnaast willen zij graag weten welke beplanting in het
park aangeplant zal worden, zodat zij geen onkruid op aangrenzende percelen zullen krijgen.
Tevens is er gesproken over de hoogte van de panelen. Deze zijn maximaal 1.5 meter hoog. De
hoogte van de grond is minimaal 0.75 meter. Er is uitgelegd dat ontwikkelaars liever de panelen
hoger plaatsen om zo een optimalere hoek van lichtinval op de panelen te realiseren, wat per
hectare meer opwek van duurzame stroom oplevert. Ook is er uitgelegd dat de hoogte vanaf de
bodem in combinatie met de ruimtes tussen de panelen ervoor zorgt dat de bodemkwaliteit
gewaarborgd blijft. De hoogtebeperking van 1.5 meter zal ertoe leiden dat de weidsheid van het
gebied zoveel mogelijk behouden blijft.
Ook ontvangen zij graag een impressiefoto om een idee te krijgen van de visuele impact van de
komst van een mogelijk zonnepark. Deze zullen zij in de tweede week van juli van TPSolar ontvangen.
Daarnaast is er gesproken over de participatiemogelijkheden. De bewoners gaven aan niet financieel
in het park te willen participeren, maar wel positief tegenover het gebiedsfonds te staan. De
bewoners kwamen met een aantal ideeën voor de inrichting van het fonds. Hierbij is door TPSolar
toegelicht dat het fonds voor de buurt bedoeld is en dan ook door de buurt besteed mag worden aan

duurzaamheid gerelateerde projecten. Als voorbeeld is door TPSolar besproken dat bij het zonnepark
in Lochem het fonds bijvoorbeeld besteed wordt aan een zonnebloemlint langs agrarische percelen.
De bewoners zijn tevens ingelicht over de plannen van de gemeente over een informatiebijeenkomst
voor de inwoners van Goirle. Hierbij zullen de gemeente, Vattenfall en TPSolar en ZonVelden
presentaties geven.

3.4 Gespreksverslag 29-6 omwonende 4
Aanwezig: omwonende 4, grondeigenaar plangebied, projectmedewerker (namens ZonVelden en
TPSolar) en directeur TPSolar.
Allereerst is tijdens het gesprek de stand van zaken en het tijdspad van het zonneparkproject
toegelicht. Hierbij is benadrukt dat er nog ruimte is om de landschappelijke inrichting aan te passen.
Het tijdspad: de aanvraag bij de gemeente deze zomer afronden, de benodigde subsidie aanvragen in
december, uitslag subsidie in voorjaar 2021, voorbereiding bouw tweede helft 2021 en bouw start
begin 2022.
De bewoners geïnformeerd over de precieze locatie van het park. Hierover is vanuit de bewoners
gevraagd om een deel van het park open te laten bij het slaapkamerraam. Hierdoor zal het zicht
vanuit de slaapkamer niet beperkt worden. Dit is gehonoreerd, en zal in het definitieve ontwerp
verwerkt worden.
Bewoners hebben ook aangegeven dat zij wat hoger wonen dan het plangebied. Hierdoor kijken zij
vanaf bepaalde locaties in de tuin op het zonnepark. Hiermee zal in samenspraak met bewoners
rekening gehouden worden. Daarnaast zouden zij graag op bezoek gaan bij één van de eerder
gerealiseerde zonneparken van TPSolar om zo een beeld te krijgen bij hoe het eruit zal komen te
zien. Vakantieadres van de bewoners is dichtbij Zonnepark Armhoede in Lochem van TPSolar en
bewoners hebben aangegeven eventueel hierlangs te willen gaan.
Tevens is er gesproken over de hoogte van de panelen. Deze zijn maximaal 1,5 meter hoog. De
hoogte van de grond is minimaal 0,75 meter. Er is uitgelegd dat ontwikkelaars liever de panelen
hoger plaatsen om zo een optimalere hoek van lichtinval op de panelen te realiseren, wat per
hectare meer opwek van duurzame stroom oplevert. Ook is er uitgelegd dat de hoogte vanaf de
bodem in combinatie met de ruimtes tussen de panelen ervoor zorgt dat de bodemkwaliteit
gewaarborgd blijft. De hoogtebeperking van 1,5 meter zal ertoe leiden dat de weidsheid van het
gebied zoveel mogelijk behouden blijft.
Bewoners zijn eigenaar van het aangrenzende tuincentrum en hoveniersbedrijf. TPSolar en
ZonVelden hebben gevraagd of zij de beplanting en het onderhoud van de landschappelijke inpassing
van het zonnepark zouden willen doen. Hierover is overeenstemming bereikt. Daarnaast kunnen via
de bewoners andere lokale bedrijven benaderd worden voor bijvoorbeeld het inhuren van machines
en grondwerkzaamheden. Tevens hebben de bewoners TPSolar geïnformeerd over het type grond
van het plangebied en aangegeven dat op deze grond goed een zonnepark gebouwd kan worden.
De bewoners staan open om met onze landschapsarchitect te kijken naar het nog te maken
beplanting- en beheer-plan, zodat er geborgd kan worden dat er inheemse soorten aangeplant gaan
worden die goed op de planlocatie passen en gedijen.
De bewoners zijn tevens ingelicht over de plannen van de gemeente over een informatiebijeenkomst
voor de inwoners van Goirle. Waarbij de gemeente, Vattenfall en TPSolar en ZonVelden presentaties
zullen geven.
Er zal een impressiefoto gemaakt worden om de impact van het zonnepark vanuit het
slaapkamerraam van de bewoners te visualiseren.

3.5 Gespreksverslag bijeenkomst 25 augustus 2020 - Cultureel Centrum Jan de Besouw
Aanwezig: omwonenden 3, 7, 9, 11, 12, 13 (Beeksedijk en Abcovensedijk) fractievoorzitster VVDGoirle, beleidsadviseur Economie en Duurzaamheid gemeente Goirle, directeur TPSolar,
projectmedewerker TPSolar, Business Developer ZonVelden en twee afgevaardigden van de
grondeigenaren.
Bijeenkomst vond plaats bij het Cultureel Centrum Jan de Besouw, in een “coronaproof” klassikale
opstelling. Waarbij alle aanwezigen individueel het aangepaste landschappelijke ontwerp en de
zijaanzichten voor zich op tafel hebben gekregen. Op deze manier kon de 1,5 meter afstand
gehandhaafd worden.
Opening
De bijeenkomst werd geopend met een korte samenvatting van de vorige bijeenkomst van 26 juni jl.
Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen m.b.t. de media-aandacht en de communicatie besproken.
Vervolgens is er gesproken over de aanpassingen die naar aanleiding van de gesprekken met de
omwonenden zijn doorgevoerd in het landschappelijk ontwerp:
•
•

Het plangebied is 20 % kleiner gemaakt (van 7,4 hectare oppervlakte panelenveld
naar 6,0 hectare).
Het hekwerk is aan alle kanten van het plangebied opgeschoven in vergelijking met
het vorige ontwerp.
Door het kleiner maken van het plangebied en het verschuiven van het hekwerk is er
meer afstand tot de perceelgrenzen van het plangebied, hierdoor:
o Is er vanaf de Beeksedijk (westkant plangebied) 50 meter extra afstand;
o Is er aan de noordwest kant van het plangebied 18 meter afstand oplopend
tot 30 meter;
o Is er aan de noordoost kant plangebied minimaal 25 meter afstand;
o Is er een afstand tot het bosperceel aan de noordoostkant van het
plangebied >75 meter;
o Is er aan de zuidkant van het plangebied 25 meter extra afstand.

•
•

Extra aanplant rondom het zonnepark om het zicht hierop te minimaliseren.
Geen openbaarwandelpad rondom het zonnepark, wel een pad voor de familie en
het waterschap (nodig voor het onderhoud van de watergangen en de
landschappelijke inpassing van het zonnepark). Er wordt eventueel een verboden
toegang bordje geplaatst.

Hierna is er tijdens de bijeenkomst nog over verschillende zaken gediscussieerd:
Kleiner maken van het zonnepark
In het beleidskader staat dat initiatieven aan elkaar geschakeld mogen worden om zo een
energiecluster te vormen. Om deze reden zijn TPSolar en ZonVelden samengekomen om een
ontwerp te maken voor een aaneengeschakeld zonnepark. Hierover is door omwonenden met de
wethouder gesproken. De omwonenden hebben in dit gesprek aangegeven dat zij dit zien als spelen
met de regels. De wethouder reageerde hierop dat dat door middel van dit ontwerp een
energiecluster gevormd wordt en dat er wordt voldaan aan de beleidsregels. Om deze reden zal het
aaneengeschakelde initiatief daarom ook niet afgewezen worden.

In het oorspronkelijke ontwerp van de initiatiefnemers is het zonnepark afgebeeld als één initiatief
met een grootte van 7,4 hectare aan panelenveld. Het is als één zonnepark ontworpen, omdat het
landschappelijk niet wenselijk is om de initiatieven van elkaar te scheiden door middel van extra
hekwerk en landschappelijke inpassing.
De initiatiefnemers hebben naar aanleiding van de gehouden gesprekken met omwonenden besloten
om het zonnepark te verkleinen naar 6 hectare. Hierdoor kan zoals hierboven aangegeven meer
afstand genomen worden t.o.v. de woningen en percelen van de omwonenden. Het verkleinen van
het zonneparkpark betekent dat de initiatiefnemers er financieel op achteruit gaan. Het zonnepark
zal hierdoor substantieel minder op gaan wekken en daardoor minder rendabel worden.
Regionaal beleid
Er is gesproken over het beleid van gemeente Goirle en de regionale energie- en
klimaatstrategie(REKS) van de regio Hart van Brabant. Het beleid van gemeente Goirle moet in
perspectief van de REKS gezien worden. Elke Nederlandse gemeente heeft z’n eigen doelstellingen
geformuleerd om uiteindelijk energieneutraal te zijn. Om energieneutraal te worden, moet alle
energie die in de gemeente wordt gebruikt bestaan uit duurzame (groene) stroom die in de eigen
gemeente wordt opgewekt. In de REKS heeft de regio ook de ambitie geuit op het gebied van opwek
van duurzame energie. Gemeente Goirle heeft met het huidige beleid de ambitie uitgesproken om
naast alle beschikbare daken nog 40 hectare zonnepark en 2 windmolen clusters te realiseren.
Beplanting en beheer
Er is een beplanting- en beheerplan opgesteld. Hierin staan naast de verschillende soorten flora die
aangeplant wordt op en rondom het zonnepark, ook afspraken rondom het onderhoud van deze
landschappelijke inpassing. Als voorbeelden van dit onderhoud is besproken dat het kruiden- en
bloemrijk grasland ongeveer 2 maal per jaar gemaaid zal worden, dat de hagen actief gesnoeid
worden op ongeveer 2 meter hoog en dat de bosschages onderhouden worden. Er is aangeven dat er
een mondeling akkoord is met een aanwonend hoveniersbedrijf om zowel de aanplant als het beheer
van de landschappelijke inpassing te doen. Vanuit de omwonenden werd er gevraagd hoe dit
geborgd wordt. Hiervoor zullen de initiatiefnemers en de gemeente een juridische overeenkomst
sluiten waarin vastgelegd wordt dat wij gemaakte afspraken na zullen komen. Tevens aangegeven
dat er geen planten zullen worden aangeplant die voor overlast op omliggende percelen kunnen
zorgen (waarbij distels door de omwonenden als voorbeeld soort werden genoemd). Eén
omwonende gaf aan graag het beplanting- en beheerplan te willen ontvangen zodat hij dit in kan
zien. Dit zal met hem gedeeld worden. In een later stadium zal het beplantingsplan met de eigenaren
van de omliggende percelen besproken worden om de definitieve keuze voor de beplanting met hen
af te stemmen.
Bestemmingswijziging
Besproken dat het aanleggen en exploiteren van het zonnepark over een tijdelijke wijziging in het
bestemmingsplan gaat, waarbij de gronden hun agrarische bestemming behouden maar waaraan
tijdelijk voor 25 jaar de bestemming zonnepark wordt toegevoegd. In de aanvraag is door de
gemeente gewaarborgd dat na 25 jaar de percelen weer teruggaan naar hun agrarische bestemming
en functie. De omwonenden gaven aan dat dat zij 25 jaar niet een tijdelijke functie wijziging vinden.
Zicht
De omwonenden hebben aangegeven dat het vrije zicht over de percelen door het beoogde
plangebied verdwijnt. Door de initiatiefnemers is aangeven dat het vrije doorzicht inderdaad vanaf
de noordkant en zuidkant van het plangebied deels zal verdwijnen. Zowel aan noord als zuidkant van
het plangebied worden bosschages geplant. Dit is in samenspraak met de gemeentelijke
landschapsarchitecte ontworpen. Van oudsher kwamen er in deze omgeving veel bosschages en

andere lintvormige landschappelijke kenmerken voor. Het gebied is namelijk van oorsprong een
coulisselandschap, een halfopen landschap. Echter is dit landschap door de intensivering van de
landbouw in de loop der jaren veelal verloren gegaan en daardoor opener geworden. Door het
aanleggen van het zonnepark worden dit soort landschappelijke elementen hersteld. Dit is vanuit de
gemeente een harde landschappelijke eis geweest.
Het blijft echter wel nog steeds mogelijk om vanaf (delen van) de Beeksedijk naar de Abcovensedijk
en andersom te kijken. Dit komt omdat een groot gedeelte van het park wordt omzoomd door hagen
van 2 meter hoog. Van een afstand kan men over een haag van deze hoogte heen kijken. De afstand
tot de Beeksedijk is minimaal 100 meter en de afstand tot de Abcovensedijk is aanzienlijk groter. Eén
omwonende betwijfelde dit, hiervoor is nogmaals verwezen naar de perspectieffoto’s die door de
initiatiefnemers gedeeld zijn met de omwonenden.
De landschappelijke inpassing zal altijd voor het hekwerk geplaatst worden, zodat het hekwerk niet
zichtbaar is. De landschappelijke inpassing rondom het zonnepark zal daardoor het zicht op de
panelen alsmede het hekwerk wegnemen. De panelen worden op maximaal 1,5 meter hoogte
geplaatst, waardoor zij goed afgeschermd worden door de landschappelijke inpassing en er overheen
gekeken kan worden.
Participatiemogelijkheden
Er is nogmaals gesproken over de participatiemogelijkheden;
•
•

financiële participatie doormiddel van het investeren van geld waarbij een vastgesteld
rendement van ongeveer 4% behaald wordt,
een gebiedsfonds speciaal voor (duurzame) projecten in de omgeving van het zonnepark (de
omwonenden zullen dit fonds zelf beheren), waarin gedurende de SDE++ periode jaarlijks
ongeveer € 4.000 zal worden gestort door de initiatiefnemers. Hierdoor profiteert de buurt
ook van het beoogde zonnepark Beeksedijk. Omwonenden hebben aangegeven dat dit niet
opweegt tegen het verwachte verlies van het woongenot.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere participatiemogelijkheden maar daar is tijdens deze ochtend
niet nogmaals op ingegaan.
Verzekering
Over dit onderwerp is gesproken naar aanleiding van twee recente incidenten met zonnepanelen
waarbij door harde hagel buien en branden overlast op omliggende percelen is ontstaan. Bij deze
incidenten is glas en/of zonnecellen op omliggende percelen terecht gekomen. Hierover zijn vragen
gesteld of dit ook kan gebeuren op het zonnepark-initiatief in Goirle en hoe dat dan schoongemaakt
wordt?
De initiatiefnemers werken altijd met de meest recente panelen en andere componenten. Deze
voldoen aan de laatste kwaliteitseisen. Zo is het glas van de panelen, speciaal veiligheidsglas. Dit
zorgt ervoor dat als het glas breekt en het door het gelamineerde laagje bij elkaar gehouden wordt.
Hierdoor kan er bij een incident geen glas of andere componenten op omliggende percelen
belanden.
Tevens is er aangegeven dat de initiatiefnemers continu het zonnepark digitaal zullen monitoren en
daardoor snel op de hoogte zijn als er iets mankeert. Recentelijk zijn er bijvoorbeeld op een
zonnepark van TPSolar kabels ontvreemd. Dit werd meteen opgemerkt en daardoor kon de
gemaakte schade snel worden hersteld.

Ook is het zonnepark verzekerd voor calamiteiten. Om door de procedure van de verzekeraar heen
te komen, worden alle facetten van het plan door experts gecontroleerd. Alle onduidelijkheden en
potentiële risico’s moeten worden opgelost voordat het park verzekerd kan worden. Door dit proces
worden alle mogelijke risico’s vooraf behandeld en opgelost. Mocht er gedurende de exploitatie toch
iets gebeuren, dan zal de verzekeraar garant staan voor de schade aan het zonnepark en bij derden.
Daarnaast is er besproken dat het verwijderen van het zonnepark zowel bij de verzekering,
grondeigenaren als bij de gemeente gewaarborgd is doormiddel van een aantal juridische
overeenkomsten. Hierdoor is het zeker dat het zonnepark na 25 jaar wordt verwijderd en dat de
grond in goede staat wordt overgedragen aan de grondeigenaren (waarna de percelen weer een
agrarische functie zullen krijgen).
Locatie
Het grootste gedeelte van de bijeenkomst is er gesproken over het beleid van de gemeente. Zo gaven
de omwonenden aan het gevoel te hebben dat zij geen zeggenschap hebben gekregen over de
locaties voor zonneparken en dat ze ontevreden zijn over het participatieproces van de gemeente.
Door veel aanwezigen werd letterlijk gezegd dat zij ‘niet tegen het plan zijn, niet tegen zonnepanelen
zijn, en niet tegen groene stroom zijn.’ Het probleem is de locatie.
“Wij schieten op de locatie, niet op plan zelf.” – Omwonende 11
Zij gaven dan ook aan dat zij zien dat de initiatiefnemers veel hebben aangepast naar de wensen van
de omwonenden. Ook zijn zij tevreden over de manier van communicatie met de initiatiefnemers,
maar het niet eens zijn met de locatie. De omwonenden hebben een aantal beter geschikte locaties
voorgesteld voor een zonnepark. Voorbeelden van voorgestelde locaties door de omwonenden
waren het natuurgebied de Regte Heide, het LOG gebied en andere afgelegen gebieden waar men er
geen of minder last van hebben. Waarna de omwonenden stelde dat deze gronden eventueel via
ruilverkaveling verkregen moeten worden.
De omwonenden stellen dat er door de gemeente niet goed nagedacht is over de potentiële locaties
voor zonneparken, waarbij agrarische-, recreatieve- en landschapswaarden niet zijn meegenomen.
Hierop is inhoudelijk gereageerd door de beleidsadviseur van de gemeente. Er is volgens de
beleidsmedewerker wel degelijk over nagedacht. Het buitengebied van Goirle is onderverdeeld in 4
verschillende gebieden. Waarbij één van de gebieden, het LOG gebied, is uitgesloten. Dit gebied is
aangewezen als agrarische ontwikkelingszone, en daarom uitgesloten voor zonneparken. Hierop
werd door omwonenden gereageerd dat dit een gebied is voor intensieve veeteelt en dat deze juist
meer afgebouwd moeten worden, waardoor het daar wel goed kan passen. De beleidsmedewerker
heeft uitgelegd dat er daarnaast ook een aantal landschappelijke kernwaardes zijn uitgesloten. Het
gebied van het beoogde zonnepark valt niet in deze kernwaardes en daarom is het mogelijk om hier
een zonnepark te realiseren.
Als aanvulling hierop gaven de omwonenden aan bang te zijn voor een aaneenschakeling van
zonneparken in hun directe omgeving. Zij zijn het er niet mee eens dat iedereen zomaar een
vergunning kan aanvragen. Hierop is uitgelegd dat binnen het huidige beleid voor zonneparken enkel
dit initiatief en het initiatief Gorps Baantje een vergunning mogen aanvragen. Voor kleinere
initiatieven, van onder de 1,5 hectare, geldt dit huidige beleid niet, waardoor het voor kleinere
initiatieven relatief makkelijk is om een vergunning te krijgen. Er wordt door de gemeente echter
gewerkt aan nieuw beleid waaraan nieuwe initiatieven worden getoetst. Ook zal er beleid voor
kleineren initiatieven worden gemaakt.

Omwonenden vragen zich af waarom de gemeente niet in gesprek is gegaan met agrariërs, bewoners
van het buitengebied en grondbezitters om gezamenlijk te kijken naar de beste locaties voor een
zonnepark. Dit heeft de gemeente bewust niet gedaan om ervoor te zorgen dat elke grondeigenaar
zelf die keuze kan maken en dat de grondprijzen voor deze aangewezen gronden niet exorbitant
stijgen.
Tevens heeft de gemeente aangegeven bewust gekozen te hebben om de initiatiefnemers eerst met
de omgeving te laten praten voordat de gemeente hier actief een rol in is gaan spelen. Dit vonden de
omwonenden een kwalijke beslissing en zij hadden het beter gevonden als de gemeente eerder in
het proces een rol had gespeeld.
Conclusie
De omwonenden geven aan tevreden te zijn met de aanpassingen van de initiatiefnemers aan het
ontwerp van het zonnepark, maar de omwonenden zijn het niet eens met de locatie van het beoogde
zonnepark. De initiatiefnemers kunnen volgens de omwonenden hier weinig aan doen, omdat zij zich
houden aan het beleidskader. De omwonden vinden dat de gemeente hier beter over had moeten
nadenken. De gemeente had de omwonenden in een eerder stadium moeten betrekken bij het
maken van het beleid omtrent zonneparken, op deze manier voelen zij zich niet gehoord.

3.6 Gespreksverslag keukentafelgesprek omwonenden Leijzoom
Gespreksverslag keukentafelgesprek omwonenden Leijzoom 25 augustus.
Aanwezig: twee omwonenden Leijzoom te Goirle, directeur TPSolar, projectmedewerker TPSolar en
twee grondeigenaren.
De bijeenkomst vond plaats bij een van de omwonende thuis.
Aanleiding
Omwonenden waren verrast met de berichtgeving in de media over het zonnepark initiatief
Beeksedijk. Het was voor hen onduidelijk waar het park kwam te liggen, hoe groot het park was en
hoe het eruit komt te zien. Zij wouden graag goed geïnformeerd worden.
Locatie
De omwonenden wilde graag weten wat de precieze locatie en omvang van het beoogde zonnepark
is. Aan de hand van de landschappelijke inpassingstekening uitgelegd waar het zich bevindt. Waarna
er gezamenlijk vanuit de woning van gekeken werd naar de planlocatie. Waarbij de omwonenden
opmerkten dat het plangebied zich op een grote afstand van de Leijzoom bevindt.
Landschappelijke inpassing
Hierna zijn we gezamenlijk weer gaan zitten en aan de hand van de landschappelijke
inpassingstekening hebben we de verschillende landschappelijke elementen besproken. In het
ontwerp is gekeken naar landschappelijke elementen die van oudsher in het buitengebied van Goirle
voorkomen. De planlocatie behoord tot het coulisselandschap. Een landschapstype waarbij open en
gesloten landschappen elkaar afwisselen. Door de intensivering van de landbouw zijn veel van die
structuren verloren gegaan. De bosschages in het noorden en zuiden van het plangebied brengen dit
landschap weer terug. Tevens sluit dit goed aan bij de twee bosjes die rond de planlocatie staan.
Daarnaast onttrekken deze bosschages het directe zicht op het panelenveld.
De oost- en westkant van het plangebied worden omzoomd door patrijzenhagen. Deze hagen
hebben zowel een landschappelijke als ecologische waarde en onttrekken het directe zicht op het
park.
Uitgelegd dat de landschappelijke inpassing mede tot stand gekomen is door de gemeentelijke
landschapsarchitecte. Gemeente Goirle wil middels dit zonnepark initiatief landschappelijke
gemeentelijke wensen realiseren.
Participatiemogelijkheden
Omwonenden uitgelegd welke (financiële) participatiemogelijkheden voor zonnepark Beeksedijk er
zijn. Omwonenden hebben aangegeven eventueel open te staan om te participeren in het project.
Conclusie
Omwonenden waren van tevoren niet goed ingelicht over de plannen van de initiatiefnemers.
Middels dit keukentafelgesprek omwonenden geïnformeerd. De planlocatie ligt dermate ver van de
Leijzoom af dat in combinatie met de landschappelijke inpassing zij geen last van zonnepark initiatief
kunnen hebben.
De omwonenden zijn gerustgesteld door het keukentafelgesprek. Documentatie achtergelaten en
nagestuurd zodat dit gedeeld kan worden met de andere buurtbewoners. Afgesproken dat de
buurtbewoners van de Leijzoom bij vragen contact opnemen met de projectmedewerker van
TPSolar.
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