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Raadsnieuws
Raad zoekt naar breed draagvlak bij inwoners

Transitievisie Warmte helpt 
op weg naar aardgasvrij 
Veldhoven

De warmtevisie past dan ook in de landelijke kli- 
maatdoelstelling, die gericht is op het terugdrin
gen van de CO2-uitstoot in 2030 met 490/), en te
vens een eerste aardgasreductie te realiseren van 
minstens 250/). Twintig jaar later, in 2050, moet 
Veldhoven dan volledig aardgasvrij zijn. “Het stre
ven naar duurzaamheid is ons niet snel te ambi
tieus”, sprak D66-fractieleider Mariëlle Giesbertz. 
“Maar warmtetransitie is niet alleen een techni
sche, maar ook sociale opgave. Het is noodzake
lijk om zoveel mogelijk mensen te overtuigen, en 
ook de woningcorporaties mee te krijgen.”

Ook Mandos had al gehint op het belang van goe
de communicatie met de Veldhovense burger, 
nodig voor een breed draagvlak bij het verduur
zamen van huizen. Frank Lauwers (GBV) sprak 
van een ‘stevige ambitie’, die staat of valt met in
woners die in het proces worden meegenomen. 
Wim Peters (VSA) stelde zelfs dat zonder goede 
samenspraak met inwoners geen warmtetransi
tie mogelijk is.

‘Serieus geluisterd’
Aan Jeroen Rooijakkers (PvdA), die als wethou
der duurzaamheid een trekkersrol vervult, zal 
het niet liggen. Hij had de oproep van de raad om 
draagvlak te creëren niet nodig. “Er zijn in de aan
loop naar deze visie veel gesprekken gevoerd, we 
hebben serieus geluisterd naar ieders input. Ook 
woningcorporaties zijn actief betrokken bij het 
opstellen van deze warmtevisie. Zij zullen zeker

Hovenier op Habraken

Veldhoven
Op dinsdag 6 december vergaderde de gemeenteraad in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Er werden vier onderwerpen 
behandeld, onder andere het bestemmingsplan Habraken 1412 
en de Transitievisie Warmte.
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.

“Een mooie eerste stap in de prachtige opgave om het aardgasgebruik en de CO2-uitstoot in Veld
hoven in 2030 fors te verminderen.” Zo reageerde een opgetogen PvdA-steunfractielid Wessel 
Mandos op de door het college gepresenteerde Transitievisie Warmte. Met hem oordeelde de hele 
raad positief over deze visie, die overigens elke gemeente in Nederland eind 2021 moet hebben 
vastgesteld.

hun verantwoordelijkheid nemen bij de uitvoe
ring ervan.”

Rooijakkers zegt wel ‘voorzichtig te willen zijn met 
het weggeven van geld’. Het strooien met subsi
dies gaat volgens hem ten koste van de creativi
teit. Hij hoopt verder op ruimhartige compensatie 
van het rijk bij het verduurzamen van woningen.

Veldhoven Duurzaam
Net als veel raadsfracties is de wethouder opgeto
gen over de inzet van vele vrijwilligers om burgers 
te helpen bij duurzaamheidsmaatregelen. Het Re
gionaal Energieloket en Veldhoven Duurzaam zijn 
‘waardevolle initiatieven’. Iedere zaterdag staan 
deskundige vrijwilligers in hun vaste winkelruim
te in de City Passage klaar om uitleg te geven over 
functie en nut van warmtepompen, warmte-op- 
slag, isolatie en zonnepanelen.

Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) pleitte in dit 
verband voor de opleiding van energiecoaches 
die sturing kunnen geven aan de warmtetransitie. 
Gerrit Coppens (Senioren Veldhoven) en Marina 
Heutinck (CDA) drongen aan op financiële rege
lingen om ook minder draagkrachtige inwoners 
over de streep te trekken.

Dankzij raadsbrede steun gaat de Transitievisie 
Warmte als hamerstuk naar de besluitvormende 
raad van 21 december.

Bestemmingsplan Habraken 1412, dat de komst 
van een groot hoveniersbedrijf annex boomkwe
kerij regelt, heeft de instemming van de raad. Er is 
tevredenheid over de landschappelijke inpassing

van het bedrijf, dat liefst 128 parkeerplaatsen 
krijgt. Om die reden meende een bezwaarmaker 
dat er op deze locatie een tuincentrum komt. 
Daar is volgens het college geen sprake van.

D’Ekker, de Polders en 
’t Look aangewezen als 
‘focuswijken’
2507o aardgasreductie in 2030: dat is de voornaamste doelstelling 
van de Transitievisie Warmte. Dat moet worden gerealiseerd met 
een stap-voor-stap aanpak. Deze is gericht op het op weg helpen 
van inwoners, zonder dwingend te zijn.

De eerste wijken die zijn aangewezen voor een gebiedsgerich
te aanpak van de warmtetransitie, zijn d’Ekker, de Polders en ’t 
Look. Deze zogeheten focuswijken zijn in verschillende periodes 
gebouwd, resp. in de jaren vijftig, negentig en begin zeventig. Be
taalbaarheid, draagvlak en CO2-reductie zijn belangrijke uitgangs
punten in de Transitievisie Warmte. Andere aandachtspunten zijn 
een eerlijke verdeling van lusten en lasten en keuzevrijheid voor 
inwoners.
De stap-voor-stap aanpak waarvoor is gekozen biedt ruimte voor 
leren en opschalen. Niet alles tegelijk willen doen helpt men
sen voor wie ‘direct aardgasvrij’ te snel gaat. Er komt bij dit pro
ces immers veel kijken, en niet alleen wat kosten betreft. “Met de 
stap-voor-stap aanpak kunnen we inwoners helpen en ontzorgen 
in deze verduurzamingsreis”, meent het college. Juist in de eerste 
fase van de warmtetransitie is een flexibele stap-voor-stap aanpak 
effectiever dan een dwingende aanpak, gericht op ‘verplicht van 
het aardgas af’.

MRE wijst zoekgebieden aan voor energietransitie

Grootschalige opwekking 
van zonne- en windenergie
Vooruitlopend op de besluitvorming volgende week is de Veldho
vense raad al akkoord gegaan met de RES, de Regionale Energie 
Strategie. In het hele gebied van de Metropool Regio Eindhoven 
(MRE) zijn zoekgebieden aangewezen voor grootschalige opwek
king van zonne- en windenergie.

Gezien zijn ligging dichtbij het vliegveld zal de inbreng van Veldho
ven uitsluitend bestaan uit plaatsing van zonnepanelen. Windturbi
nes zijn elders in de regio gepland. De 21 MRE-gemeenten hebben 
zich in deze RES verbonden aan de afspraak om 2 tWh (Terawat- 
tuur) aan duurzame elektriciteit op te wekken. 1 tWh staat gelijk 
aan 1 miljoen Megawattuur en 1 miljard Kilowattuur.
Op Veldhovense bodem is een zone langs de A67 het grootste zoek- 
gebied voor de opwekking van zonne-energie. Maar ook op bedrij
venterreinen en in woonwijken liggen nog heel wat kansen voor 
plaatsing van panelen: in wegbermen, op grote daken en grote par
keerplaatsen en op braakliggende gemeentelijke gronden.

Capaciteit opslag vergroten
De gemeenteraad is akkoord met de doelstellingen zoals gefor
muleerd in de RES. Waarbij steunfractielid Fred Knoops (VVD) wel 
aangeeft dat panelen op daken verre de voorkeur verdienen boven 
zonneweides. Mariëlle Giesbertz (D66) wees op toenemende knel
punten in het elektriciteitsnetwerk. “Zijn de netwerkbeheerders al 
bezig om de capaciteit te vergroten?” Maarten Prinsen (Lokaal Li
beraal) hintte op de nieuwe wanden langs de Kempenbaan als plek 
voor zonnepanelen.
Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA) zei dat er al heel wat plannen 
voor stroomopwekking in de pijplijn zitten. “In feite moeten we nog 
0,7 tWh aan zonne- en windenergie bestemmen. We zullen er niet 
aan ontkomen om naast daken ook zonneweides in te richten.” Hij 
erkende dat netbeheerder Enexis tegen haar grenzen qua opslagca
paciteit aanzit. “Om die te vergroten vergt enorme investeringen. Er 
blijft in elk geval voldoende opslagruimte voor woningeigenaren die 
panelen op hun huis leggen.”


