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Energie & Landschap



Wie zijn wij?
De personen



Wie zijn wij?
Ambitie Duurzaam Riel Goirle

• Goirle en Riel duurzaam/zelfvoorzienend

• Op basis van het principe, ‘voor en door de burgers’ 

• Opbrengsten uit projecten komen zo veel mogelijk 
ten goede aan burgers en mkb-bedrijven

Voor 10.000 huishoudens in Riel en Goirle, 
energie opwekken en energie besparen.



Wat hebben we bereikt?

Van Abbeelen

▪ 524 zonnepanelen

▪ 28 huishoudens participeren

▪ 141.480 kWh

Van Roessel I, II en II

▪ 896 zonnepanelen

▪ 57 huishoudens participeren

▪ 229.970 kWh

Vermeer

▪ 282 zonnepanelen

▪ 20 huishoudens participeren

▪ 78.960 kWh

Postcoderoos projecten



Wat hebben we bereikt?

Zon op eigen dak

▪ 62 huishoudens participeren

▪ 954 panelen

▪ 295.740 WP Vermogen

Zon op eigen dak & Spinderwind

Spinderwind

▪ 11 energie coöperaties

▪ 700 burgers participeren

▪ 4 windmolens

▪ 7500 huishoudens



Het grote plaatje
Opwarming van de aarde

https://www.youtube.com/watch?v=PhbdyNnUliM

https://www.youtube.com/watch?v=PhbdyNnUliM


Het grote plaatje
Doelstellingen Parijs akkoord



Het grote plaatje
Waar staan we nu?



Het grote plaatje
Daarom – Landelijk Klimaatakkoord



Het grote plaatje
Even inzoomen



Voor het vervolg
Wat is een Petajoule

Of 38 windmolens 
van 3,3 MW – 150m



Voor het vervolg
Wat is een Petajoule

Windmolens van 150m 



Waar hebben we het nu over?
Het energie verbruik - Provincie



Waar hebben we het nu over?
Het energie verbruik – Hart van Brabant



Waar hebben we het nu over?
Het energie verbruik – Goirle

= 1,282 PJ
Bron: Klimaatmonitor



Waar hebben we het nu over?
Vertaling naar wind & zon

Provincie Noord-
Brabant

Regio Hart van 
Brabant

Gemeente Goirle

Huidig verbruik (PJ) 280 33,9 1,3

Verbruik incl. 
besparen (PJ)

240 27,2 1,1

Aantal windmolens 
– 200m

4080 462 18

Aantal ha 
zonneweide

60.240 6.827 276

Conclusie: alles is nodig

Alle geschikte daken 
zonnepanelen = 0,0756 PJ
Bron: Zonnewijzer Goirle



Plannen Gemeente Goirle
Ruimte voor wind en zon

Wind

▪ Gaan voor grote molens indien mogelijk

▪ Uitgaan van opgestelde kansenkaart

Zon

▪ In eerste instantie 40 ha

▪ Minimale omvang 1,5 ha

Verder is belangrijk

▪ Medewerking wanneer draagvlak omgeving

▪ Participatie is belangrijk – financieel en/of middels duurzaamheidsfonds

▪ Landschappelijk ingepast volgens het landschapsbeleidsplan

▪ Bron; raadstukken 15 januari 2019



Nog even ter inspiratie
Zo kan het ook… 

Winnend ontwerp van ontwerpwedstrijd 
Energy meets the arts van Brabant Kunstloc

Zonnepark Datong - China

Zonnepark – De Kwekerij –
Hengelo GLD



Aan de slag
Gas er op… er af… 

Doe actief mee, van harte welkom!

1. Nieuwe postcoderoos
• Er is animo... Maar we hebben geen dak. Help!?

2. Zon op eigen dak - loopt goed
• In najaar nieuwe bijeenkomst voor nieuwe boost aan aanmeldingen

3. Energie besparen
• Adviestraject opzetten met landelijke partij en in afstemming met 

coöperaties in de regio
4. Samenwerking met Leystromen

• Specifiek voor huishoudens met een smalle beurs
5. Grootschalig wind/zon onderzoeken en ontwikkelen indien kansrijk
6. Opzetten duurzaamheidsfonds gekoppeld aan grootschalige opwek


