De REKS in Goirle
Hier leest u meer over wat de REKS betekent voor Goirle.
Wat betekent de REKS voor Goirle?
De omgeving gaat veranderen. We moeten af van fossiele brandstoffen dus moet de opwekking van
duurzame energie een plek krijgen. Met de REKS nemen we als regio verantwoordelijkheid om te
blijven voorzien in de energiebehoefte. Tegelijkertijd bouwen we hiermee aan het landschap van de
toekomst. Dat zie je straks als je rijdt door Nederland, de regio Hart van Brabant en dus ook Goirle.
Vanuit de woonwijken aan de oost- en zuidrand van Goirle en Riel zie je in de toekomst windmolens
staan. In dit scenario gaat we er ook vanuit dat natuur, klimaat en landschap tegelijkertijd winnen bij
de ontwikkelingen. Het is goed dat we dit in de regio gezamenlijk oppakken en dat de ruimtelijke
kwaliteit voorop staat. . Er is gezocht naar balans in de regio en meerwaarde voor het landschap en
het klimaat. Dit scenario sluit aan bij de ambities van Goirle voor de opwekking van wind- en zonneenergie. Dit scenario vormt een goede basis om samen met inwoners uit te werken tot plannen waar
energie, klimaat, natuur en inwoners de vruchten van plukken.
Wat gaan inwoners van Goirle en Riel merken van de REKS en wanneer?
Er ligt een zoekgebied voor de combinatie van wind- en zonne-energie bij knooppunt De Baars. En er
is een zoekgebied voor windenergie boven nieuw bos na 2030 aan de zuidkant van de gemeente. Dit
betekent dat we samen met Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek eerst gaan kijken naar de
mogelijkheden voor het zoekgebied bij De Baars. De gemeenten beginnen hiermee al in maart. We
betrekken de inwoners hierbij. Dit betekent dat de eerste bijeenkomsten zeker al dit jaar zijn. De
realisatie van zo’n groot plan duurt al gauw 5 tot 7 jaar dus het duurt nog even voordat het echt
zichtbaar wordt.
De gemeenteraad van Goirle heeft al eerder ambities geformuleerd in de visie Zonnewijzer en
Windrichting. Komen er nu nog meer zonneparken en windmolens door de REKS?
De ambities van Goirle en de REKS sluiten goed op elkaar aan. De zoekgebieden voor windmolens in
de REKS bieden ruimte voor 2 tot 3 windclusters. Dat is wat we in Goirle willen. Door de REKS komen
er niet meer zonneparken of windmolens dan we al van plan waren.
In dit scenario voor de REKS staan grote zoekgebieden. We weten dus nog niet welke locaties het
worden.
Waarom worden de zoekgebieden voor wind boven nieuw bos pas na 2030 ontwikkeld?
Dit heeft te maken met de capaciteit van het netwerk. En met het feit dat niet alles tegelijk kan. Ik ga
ervan uit dat deze plannen ook ontwikkeld worden. We gaan we ons in regionaal verband inspannen
om de capaciteit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Vergeet niet dat de planvorming veel tijd
kost.
Hoe gaan we inwoners betrekken bij de uitwerking?
Als de REKS Hart van Brabant wordt goedgekeurd door het rijk, gaan we met Tilburg, Oisterwijk en
Hilvarenbeek om tafel om de mogelijkheden te bekijken voor het zoekgebied bij De Baars. In dat
proces betrekken we inwoners actief zodat ze ook invloed hebben op de uitvoering en kunnen
participeren. Hoe we dat precies aanpakken, is onderdeel van de planvorming die start in maart.

