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Rããdsnieuws
Klimaatdoelstellingen ‘Parijs’ nog ver weg

Energietransitie: verdubbeling 
zonnepanelen in één jaar tijd
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In een beeldvormende vergadering over de 
Regionale Energie Transitie (RES 1.0) werd de 
gemeenteraad (niet voor het eerst) bijgepraat 
over de stand van zaken, vooral waar het gaat 
om opwekking van duurzame energie. Dat die 
mogelijkheden wat betreft windenergie in 
Veldhoven beperkt zijn, wisten we al. Door de 
aanwezigheid van het vliegveld is er alleen in 
zuiden van de gemeente, tegen de grens met 
Waalre, ruimte voor hoge windturbines.

De potentie om zonne-energie op te wekken 
is in Veldhoven aanzienlijk groter, zo liet de 
programmamanager van de gemeente zien in zijn 
toelichting aan de raad. Op een kaart zijn vele 
locaties aangegeven (bedrijfsdaken, parkeer
plaatsen, geluidschermen) waar ruimte is voor 
talrijke zonnepanelen. Iedereen heeft met eigen 
ogen de snelle groei kunnen zien van het aantal 
zonnepanelen op daken, zowel van bedrijven als

Veldhoven
Op dinsdagavond 13 april werd de raad in een beeldvormende 
avond geïnformeerd over de Regionale Energiestrategie (RES).

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.

In de hele regio Eindhoven en zeker ook in Veldhoven moet er nog heel wat gebeuren om de kli
maatdoelstellingen uit het Parijse Klimaatakkoord te halen. Ondanks vele al genomen maatrege
len is de uitstoot van CO2 in Veldhoven tussen 1990 en 2017 verdubbeld. Er zijn nog vele slagen te 
maken in het winnen van groene stroom uit zonne- en windenergie.

woonhuizen. In één jaar tijd is het aantal zonne
panelen in Veldhoven zelfs verdubbeld!

Belangrijke nieuwe zoekgebieden voor zonne- 
energie zijn onder meer langs de snelwegen A2 en 
A67. Rond knooppunt De Hogt is tevens een zoek- 
gebied voor windenergie.

Netwerkcapaciteit voor levering van stroom
Intussen begint elders, vooral in het noordoos
ten van Nederland, een tekort te ontstaan aan 
netwerkcapaciteit voor levering van elektriciteit. 
Dat betekent dat daar een grens is aan de leve
ring van stroom, afkomstig van vooral groot
schalige zonneweides en windenergieparken. In 
Zuidoost-Brabant speelt dat probleem gelukkig 
nog niet, of in veel mindere mate. Alleen rond 
Hapert en in het oosten van de regio richting 
Venray ontstaat enige schaarste aan netwerkca
paciteit.

In zowel Eindhoven als Veldhoven is er voorlopig voldoende capa
citeit om ‘groen’ opgewekte stroom te leveren aan het net. Netbe
heerder Enexis werkt hard aan uitbreiding van de capaciteit. In de 
RES staat op welke plaatsen in de regio nog ruimte is voor groot
schalige projecten met zonnepanelen.

Duurzame warmte
Alternatieve warmtebronnen, zoals warmtepompen die warmte uit 
de aarde of de lucht halen, vormen in de RES een andere bouwsteen 
voor duurzame energie. Aan het eind van dit jaar kan de raad een 
transitievisie warmte verwachten, waarin mogelijke oplossingen 
per wijk worden aangedragen. De wijkuitvoeringsplannen worden 
de komende jaren in nauw overleg met wijkbewoners opgesteld.

Tot dusver is deze regio nog bepaald geen voorloper in de ontwik
keling van alternatieve warmtebronnen. Er komen wel proefborin
gen naar aardwarmte aan, waarvoor een partij zowel in Eindhoven 
als Veldhoven vergunning heeft aangevraagd.
Communicatie krijgt ruim aandacht. Er wordt al enige tijd een digi
tale nieuwsbrief over de transitievisie warmte uitgegeven, die mo
menteel naar meer dan 1300 belangstellende Veldhovenaren gaat. 
Een klankbordgroep en raadswerkgroep houden de vinger aan de 
pols. Ook zijn er bewonersavonden geweest.

Uiteraard is besparing van energie in dit verband een zeer belang
rijke eerste stap. Bespaarde energie hoeft immers niet te worden 
opgewekt! In Veldhoven gebeurt op dit terrein al het nodige. Er 
bestaat een gemeentelijke duurzaamheidslening voor energiebe
sparende maatregelen aan huizen, plus een subsidieregeling voor 
zowel huiseigenaren als huurders.
Daarnaast lopen er pilotprojecten om een vijftal woningen in drie 
wijken te verduurzamen. Zij leveren enthousiaste reacties van de 
bewoners op.

Fysiek energieloket in winkelruimte City
Hoe krijg je zoveel mogelijk Veldhovenaren mee in de grootschalige energietransitie waarvoor Veldhoven zich de komende decennia gesteld ziet? Rien Luijkx van 
BurgerPartij Veldhoven was in elk geval blij met de suggestie voor een fysiek loket. Met de eigenaar van de City Passage is afgesproken dat daar in een leegstaan
de winkel een fysiek energieloket kan worden ingericht.

Naar verwachting zal de komende twee jaar ‘Veldhoven duurzaam’ daar een be
mande post krijgen. Wat een mooie aanvulling betekent op de digitale nieuwsbrief 
over de transitievisie warmte, die nu al in een oplage van ruim 1300 verschijnt. 
“Zaaltjes huren en mensen ontvangen lukt momenteel niet. Daarom is naast het 
digitale platform een fysiek loket een prima aanvulling”, aldus de programmama
nager.

Proefboringen naar aardwarmte vinden in Veldhoven over enige tijd plaats. Het 
zal zeker nog twee tot drie jaar duren voordat er meer duidelijk is over de capa
citeit van deze warmtebron. Dat kreeg Mariëlle Giesbertz (D66) te horen op haar 
vraag naar proefboringen op Veldhovens grondgebied. Aardwarmte als warmte
bron is overigens niet onuitputtelijk, zoals bijvoorbeeld zonne-energie.

Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) informeerde of windturbines een optie zijn op

het terrein van ASML. De programmamanager gaf aan dat het bedrijf in ieder ge
val van plan is om zijn energiegebruik te compenseren met windturbines in de 
Noordzee.

Besluitvorming later in het jaar
De Regionale Energie Strategie (RES) zal dit jaar en volgend jaar nog meermaals 
in de raad terugkomen. De transitievisie warmte komt in november en december 
2021 in de raad.

Maar als eerste stap gaat de gemeente Veldhoven een zienswijze indienen op de 
RES 1.0, net als de andere 20 gemeenten in de Regio Eindhoven. Dat gebeurt nog 
vóór de zomer, en wel in de maanden mei en juni. In die periode krijgen burgers 
en bedrijven ook de gelegenheid voor inspraak met betrekking tot de Milieu Effect 
Rapportage (MER).


