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Geacht college,

Onlangs is gestart met de realisatie van een zonneweide aan de Vooraard in Veldhoven. Er zijn 
zonnepanelen geplaatst op een stuk grond dat eigendom is van de gemeente Veldhoven.
De CDA fractie maakt zich zorgen over het behoud van de landschappelijke waarden door de 
realisatie van Zonneweides op gronden waar dubbelbestemming ook mogelijk is of in de nabije 
omgeving voorhanden is. Landschapsvervuiling op deze manier, is met de huidige technische 
mogelijkheden (op daken, in gevels en in ramen), niet nodig. Zij maakt zich ook zorgen over de 
mogelijke overbelasting van het energienet in en rondom Veldhoven, als energie niet wordt 
opgeslagen, waardoor geen ruimte meer is voor bewonersinitiatieven. Zeker niet als er regionaal 
geen goede afspraken worden gemaakt over de levering van zelf opgewekte stroom of 
netbeheerders eerst grote investeringen moeten doen.

Wij vragen het college ons te laten weten:
^ Welke bestemming het terrein aan de Vooraard heeft of heeft gekregen om dit initiatief 

mogelijk te maken en volgens welke procedure.
^ Of negatieve effecten m.b.t. geluid- en lichtweerkaatsing, effect op natuur- en diersoorten 

zijn meegewogen?
^ Of is gekeken naar dubbelbestemming i.p.v. eenzijdig gebruik.
^ Wat de totale kosten-opbrengsten zijn van dit initiatief.
^ Of de opbrengst op deze plek wel optimaal is met bomen in de directe omgeving. Of worden 

deze gekapt t.b.v. het initiatief?
^ Is het initiatief aanbesteed? Of is het initiatief enkel van de huidige eigenaar?
^ Welke instantie toezicht houdt op de mogelijkheden en capaciteit van het elektriciteitsnet.
^ Welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de levering van de energie en mogelijke 

overbelasting van het net
^ Of er is voorzien in opslagcapaciteit van opgewekte energie, zodat levering kan worden 

uitgesteld.
^ In hoeverre afstemming en regelgeving plaatsvindt op regionaal niveau.

De CDA fractie is van mening dat de gemeente Veldhoven op wijkniveau vooral het dubbelgebruik 
zou moeten faciliteren zodat enkel gebruik, zeker op gemeentegrond, wordt voorkomen. De 
gemeente als het gaat om de energietransitie vooral nodig is voor het scheppen van kaders en regels 
en minder of niet als risicodragende ondernemer.

^ In hoeverre kan het college dit onderschrijven?

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie

Marionne van Dongen


