
Zonneweide Goirle
Bewonersavond
Energiebedrijf Vattenfall
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Maandag 27 januari 2020
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Eerst een korte plenaire aftrap:

• Introductie Vattenfall

• Basis-informatie over Zonneweide Goirle: proces tot nu toe, ontwerpkeuzes, planning etc.

Daarna kunt u langslopen bij drie verschillende tafels:

1. Projectinformatie en inpassing in totaalgebied

2. Hoe het eruit komt te zien: visuals / beeldmateriaal

3. Lokaal voordeel: participatie / lokale groene stroom / producten en diensten

Neem een kijkje, stel uw vragen en deel uw ideeën!

Wat is de bedoeling vanavond?



Vattenfall
Fossielvrij leven binnen één generatie
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Wij helpen onze 

klanten om binnen 

één generatie 

fossielvrij te 

wonen, werken en 

reizen



Over de zonneweide
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Projectomschrijving

• Locatie: Natuurpoort Roovertsche Leij

• Naast Gorps Baantje 1

• Plangebied ca 12 ha

• Capaciteit ca 10MWp ≈ 3.000 

huishoudens

• Netaansluiting bij Tilburg Zuid 

onderstation 

• (In Goirle ook bekend als Goirle Noord)

. 

• Hoogte panelen maximaal 2 meter.
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Tijdspad en planning
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Het proces tot nu toe

Oktober 2018 

✓ Overeenkomst met landeigenaar 

✓ Verkennend gesprek Gemeente Goirle: 

✓ Aanvraag Prijsindicatie Netbeheerder/ 30 oktober eerst prijsindicatie gekregen 

Januari 2019 

✓ Gemeente stelt Visie zonnewijzer en windrichting vast

Februari 2019

✓ Kennismaking gestart met directe buren

✓ Eerste schets project (principeverzoek) bij de gemeente 

Maart 2019

✓ Ontwerpsessie gehouden met lokale stakeholders: biodiversiteit-commissie Goirle, directe buren. 

✓ Offerteaanvraag netaansluiting Enexis Tilburg Zuid (Goirle Noord)

Heden

✓ landschappelijke inrichting/participatief ontwerp klaar, natuurtoets uitgevoerd

✓ visualisaties gemaakt, stellen we ten toon op de bewonersavond

✓ verkennende gesprekken gestart met energie coöperatie duurzaam Riel-Goirle
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Tijdspad naar leveren groene stroom voor Goirle!

~Jan 

2022

(± 6 maanden)

Leveren

Groene Stroom

Goirle

Okt

2020

~

Aanvraag

SDE+

~Jan 2021

SDE+ 

Beschikt

Go/ No Go*

~Dec 

2021 

(± 6 maanden)

Netaansluiting

gerealiseerd

Feb

2020

Indienen

Vergunningsaanvraag

Go/ No Go*

Q2 

2020 

Tekenen

Offerte Enexis

Start Realisatie fase

Go/ No Go* (kritisch pad)   -> Kort samengevat: geen tijdige vergunningaanvraag wil zeggen dat capaciteit 

Enexis volloopt op Tilburg Zuid, en dat er geen projecten meer gerealiseerd kunnen worden in Goirle.



Ontwerpkeuzes
Korte toelichting Antea
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• Locatie: Natuurpoort Roovertsche

Leij naast Gorps Baantje 1

• Plangebied: circa 13,3 ha 

• Zonnepanelen: 6,4 ha (48%)

• Ruimte tussen panelen: 2 m

• Bloemrijk grasland en beplanting: 

6,9 ha (52%)

• Capaciteit ca 10 MWp ≈ 3.000 

huishoudens

• Hoogte panelen: maximaal 2 m

• Oost- en noordzijde -> 

struweelhaag 5 m breed, 

Westzijde bestaande windhaag

• Hekwerk: passeerbaar voor klein 

wild

• Rondleidingen: info duurzame 

energie

ALGEMENE GEGEVENS



Plangebied
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Maatschappelijke Meerwaarde



31-1-2020
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1. Aandelen/obligaties

Confidentiality –Medium (C2)

4. Duurzaamheidsfonds3. Afname Groene Stroom

4 manieren waarop u kunt 

meedoen en meeprofiteren

2. Korting op producten
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Hoe wilt u betrokken zijn bij de zonneweide?

Wilt u op de hoogte blijven? Bent u 

geïnteresseerd in één van de lokale 

voordelen?

Laat uw contactgegevens achter bij de 

participatietafel!



Veel plezier vanavond!

Neem een kijkje, stel uw vragen en deel uw ideeën!
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