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Op 23 juni vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven digitaal 
tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering met als onder
werp de Regionale Energie Strategie.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Van het gas af: wat gaat dat kosten?

Raadsnieuws
Energieverbruik Veldhoven sinds 1990 verdubbeld

CO2-uitstoot moet in tien 
jaar tijd met de helft terug

Veldhoven

Met zonnepanelen maak je je huis duurzamer.

Ook Veldhoven zal er aan moeten geloven: de landelijk afgesproken overstap naar een volledig scho
ne energievoorziening. De komende decennia krijgt dat zijn beslag. Regiobreed bereiden de 21 ge
meenten in Zuidoost-Brabant zich daar op voor met het opstellen van een Regionale Energie Strategie 
(RES). Op 23 juni kreeg de raad de stand van zaken te horen - en dacht zelf flink mee over de inhoud.

Inleider Roland Bronckers, programmamanager 
energietransitie van de gemeente Veldhoven, liet 
direct geen misverstand bestaan over het belang 
van energiebesparing. Veldhoven moet afscheid 
nemen van fossiele brandstoffen, en rap ook. Over 
tien jaar moet de CO2-uitstoot al met de helft van 
het huidige verbruik omlaag, in 2050 zelfs met 
950Zo. Alleen zo voldoet Nederland aan de Parijse 
klimaatakkoorden, waarin is afgesproken dat de 
gemiddelde temperatuur op aarde met maximaal 
20Zo mag stijgen.

Vooral inzetten op zonne-energie
Dat betekent kort gezegd: sterk terugdringen van 
aardgasgebruik en inzetten op zon- en windener
gie en andere alternatieven zoals waterstof. Maar 
wat betekent dat concreet voor Veldhoven? 
Bronckers: “De CO2-uitstoot in Veldhoven is bijna 
verdubbeld sinds 1990. Op zich niet zo gek, omdat 
Veldhoven in die dertig jaar enorm is gegroeid. 
Meer woningen, kantoren en industrie, met onder 
meer een grootgebruiker als ASML. Er staat ons 
dus een gigantische klus te wachten.

De mogelijkheid om windmolens te plaatsen is in onze gemeente 
beperkt, door de nabijheid van Eindhoven Airport. Hooguit in het 
zuidoosten kun je daar aan denken. Het opwekken van zonne-ener
gie biedt meer kansen: denk aan panelen op parkeerterreinen en 
daken, op geluidwallen en in bermen, op Habraken en in het bui
tengebied met zonneweides. Als we alle mogelijkheden benutten, 
kunnen we met duurzame energie tot tweeënhalf keer in onze ei
gen behoeften voorzien. Maar de inschatting is dat het benutten 
van alle mogelijkheden niet reëel is."

Het buitengebied is in Veldhoven overigens niet bepaald omvang
rijk, grootschalige zoekgebieden zijn er nauwelijks. Daar kunnen 
landelijke gemeenten binnen de MRE in voorzien. Veldhoven zal 
dus vooral moeten inzetten op zijn ‘versteende’ oppervlakken, zo
als parkeerterreinen en daken van grote bedrijven. Met als andere 
grote pijler uiteraard het terugdringen van aardgasgebruik door de 
inzet van aardwarmte- en luchtwarmtepompen, in combinatie met 
woningisolatie.

Warmtevraag in Veldhoven
Om deze lokale projecten vorm te geven, wordt naast de regionale 
RES ook een VES ontwikkeld, de Veldhovense Energie Strategie. Ro
land Bronckers stelde alvast twee startnotities in het vooruitzicht, 
die in het najaar in de raad worden behandeld en in 2021 worden 
vastgesteld. “We bereiden nu een transitievisie warmte voor, met 
een vooruitblik naar de verwachte warmtevraag in 2030 en welke 
wijken de komende tien jaar van het gas afgaan. De bedoeling is om 
in 2021 met die visie aan de slag te gaan."
Om welke wijken het gaat kon Bronckers nog niet zeggen.

Maar hoofddoel blijft de Regionale Energie Strategie. Het concept 
van deze RES wordt nu besproken in alle 21 gemeenteraden binnen 
de MRE en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Dat moet 
resulteren in de definitieve RES 1.0, die in juli 2021 moet zijn vast
gesteld. De vraag is of dat haalbaar is.
Voor het Veldhovense college is deze RES het ankerpunt voor het 
gemeentelijk omgevingsbeleid. Uiterlijk eind augustus behandelt 
het college de RES, inclusief de door de raad geleverde input.

Tientallen schriftelijke en mondelinge vragen hadden de raadsfracties in petto voor programma
manager energietransitie Roland Bronckers. Waarbij logischerwijze de kosten voor gemeente en 
burger een voorname rol speelden. Onder meer BurgerPartij Veldhoven en CDA vroegen ernaar.

En juist daarover had Bronckers niet veel con
creets te melden. “Hoopvol is dat er veel com
merciële partijen zijn die willen investeren in 
zonneweides en windmolens. Intussen wordt ook 
gewerkt aan het recyclen en hergebruiken van 
afgeschreven zonnepanelen en kijken we kritisch 
naar de opstelling ervan. De gemeentelijke zon
neweide aan de Vooraard laat een rijke onder
groei van planten zien, wat de biodiversiteit ten 
goede komt."

Marina Heutinck (CDA) wees op de hoge kosten 
voor woningisolatie, vooral bij oude huizen. “Als 
daarvan 200Zo wordt gesubsidieerd, blijft er nog 
altijd 800Zo van de kosten over. Niet iedereen kan 
dat betalen." Bronckers erkende dat er een be
hoorlijk verschil is tussen huizen uit de jaren ’40 
en ’90. “Toch blijft het aantrekkelijk om je huis te 
verduurzamen, denk aan de salderingsregeling 
en de BTW-teruggave bij de aanschaf van zonne
panelen. Het is beter daar je spaargeld voor in te 
zetten dan het op de bank te laten staan."
Voor daken op het noorden tipt hij groene (se-

dum)daken: goed voor insecten, biodiversiteit, 
vasthouden van water en isolatie. Ook zonneboi
lers voor warm water zijn interessant voor daken 
die minder geschikt zijn voor zonnepanelen.

Bedrijfsleven betaalt mee
Willem Hornman (D66) informeerde of grootge
bruikers bijdragen aan energiebesparing. Dat 
doen ze inderdaad, en Bronckers verwacht dat 
ze mee gaan investeren in de benodigde energie
transitie.
Wim Peters (VSA) had een kritische noot over 
de biomassacentrale in Meerhoven. De produc
tie van biomassa gebeurt immers met houtpulp 
waarvoor elders bossen worden gekapt, en is 
daarom sinds kort omstreden. “Kunnen wij als 
Veldhoven hierin een landelijke voortrekkersrol 
vervullen door ronduit te zeggen dat we in deze 
regio geen biomassacentrales meer willen?" Zo 
gemakkelijk gaat dat het echter niet, het bevoegd 
gezag in deze is de provincie. Gerrit Coppens (Se
nioren Veldhoven) tipte het telen van olifantsgras 
als alternatief voor hout uit de bossen.

Windmolens zorgen voor duurzame energie

Net als andere raadsleden had ook Karin Gielis (VSA) zich flink ver
diept in de materie. “We gaan nu veel investeren in wind- en zon
ne-energie. Krijgen we daar geen spijt van als straks blijkt dat er 
betere alternatieve energiebronnen zijn?"
Bronckers: “We hebben gekeken wat nu realistisch en haalbaar is. 
We kunnen met de gewenste energietransitie niet langer wachten 
en moeten de technieken gebruiken die nu beschikbaar zijn. Het 
gebruik van waterstof bijvoorbeeld hoort daar nu nog niet bij, maar 
wie weet wel in de toekomst."

Godfried van der Linden (VVD) vond het eerder genoemde bedrag 
van 35.000 euro voor het isoleren en verduurzamen van een woning 
‘zwaar overdreven’ en zelfs afschrikwekkend. “Als mensen zo’n be
drag horen, beginnen ze er niet eens aan. Maar je kunt al met een 
relatief bescheiden bedrag je muren en daken isoleren."


