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Voorwoord

Met het vaststellen van het nationaal klimaatakkoord en 
de klimaatwet heeft Nederland een belangrijke stap 
gezet in de strijd tegen de klimaatverandering. Onze CO2- 
uitstoot moet drastisch omlaag en daarvoor zullen we 
ook in onze gemeente aan de slag moeten. Het 
duurzaam opwekken en besparen van elektriciteit is één 
van de opgaven waar we de komende jaren werk van 
zullen maken. Dat doen we omdat we goed voor onze 
omgeving willen zorgen, zodat ook onze kinderen en 
kleinkinderen een gezonde toekomst tegemoet gaan.

In Veldhoven maken we samen met bewoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties de overstap naar 
duurzame energie. In het voorliggend beleidskader beschrijven we hoe we dit gaan doen. In 2040 wekken 
we 50% van onze elektriciteitsvraag duurzaam op binnen onze gemeentegrenzen. Voor de andere helft 
zetten we in op het verduurzamen met en door grootverbruikers. Zo zetten we koers richting een volledig 
duurzame invulling van onze elektriciteitsvraag in 2050. Onze ambitie voor 2040 is al opgenomen in de 
concept Omgevingsvisie van Veldhoven en hebben we in dit beleidskader verder uitgewerkt.

Met zonnepanelen op daken gaat het al de goede kant op in de gemeente Veldhoven. Het draagvlak voor 
zonnepanelen is groot onder onze inwoners. We willen onze potentie voor zonne-energie op daken van 
huizen, bedrijven en kantoren optimaal benutten en de groei van het aantal zonnepanelen op daken 
versnellen. Dat doen wij samen met verschillende partijen, want het is een opgave waar iedereen aan bij kan 
dragen.

Tegelijkertijd zullen we ook werk maken van andere kansen voor duurzame opwek. We onderzoeken 
bijvoorbeeld de mogelijkheden voor zonnecarports op parkeerplaatsen en kijken waar en onder welke 
voorwaarden we in het buitengebied ons aandeel duurzame elektriciteit kunnen vergroten. Dit alles doen we 
zorgvuldig en in samenspraak met omwonenden. Daarnaast zijn of gaan we in gesprek met de netbeheerder, 
bedrijvenverenigingen, woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en 
woningeigenaren om duurzame opwek van elektriciteit op een slimme manier te organiseren.

Met het voorliggend beleidskader werken we direct en indirect aan meerdere duurzame 
ontwikkelingsdoelen die de gemeente Veldhoven in 2017 heeft ondertekend: doel 7 "betaalbare en 
duurzame energie", doel 11 "duurzame steden en gemeenschappen", doel 12 "verantwoorde consumptie en 
productie", doel 13 "klimaatactie" en doel 17 "partnerschap om doelstellingen te bereiken".
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Dit beleidskader helpt ons op weg om de potentie voor duurzame energie in onze gemeente slim en versneld 
te benutten. Zo werken we aan een gemeente waar het nu en in de toekomst fijn en gezond wonen is en 
leveren we onze bijdrage aan de bestrijding van de klimaatcrisis! Ik krijg energie van deze beweging! Doet u 
mee?

Jeroen Rooijakkers 
Wethouder duurzaamheid

ļļ DUURZAME STEDEN 40 VERANTWOORDE
IC CONSUMPTIE

-12 KLIMAATACTIE PARTNERSCHAP OM 
I/ DOELSTELLINGEN

GEMEENSCHAPPEN EN PRODUCTIE TE BEREIKEN
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Samenvatting
In 2019 heeft het Rijk het Nationaal Klimaatakkoord vastgesteld. Dit akkoord is erop gericht om de CO2- 
uitstoot in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te verminderen ten opzichte van 1990. Dat willen we bereiken 
door o.a. de opwek van elektriciteit te verduurzamen. In 2030 wil Nederland 70% van de elektriciteitsvraag 
opwekken met duurzame technieken zoals windturbines en zonnepanelen; deels door opwek op zee en 
deels door opwek op land. Om invulling te geven aan opwek op land, heeft iedere regio een Regionale 
Energie Strategie (RES) opgesteld. Met de RES van de Metropoolregio Eindhoven is vastgelegd dat we in 
2030 in onze regio 2 TWh1 aan elektriciteit duurzaam op gaan wekken. Ook in Veldhoven dragen wij ons 
steentje bij om deze doelstelling te behalen. In het voorliggende beleidskader leggen we vast wat onze 
ambitie is en hoe we deze willen bereiken.

Ambities
Met het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing sluiten we aan bij verschillende ambities zoals 
opgenomen in de (concept) Omgevingsvisie en actuele inzichten die deze ambities in een nieuw daglicht 
plaatsen. Onze ambities zijn als volgt:

^ In 2040 wordt minimaal 50% van de elektriciteitsvraag van het referentiejaar 2019 duurzaam 
opgewekt binnen de gemeentegrens.

^ De benodigde opwek, infrastructuur en opslag van duurzame energie is op een kwalitatieve manier 
ingepast in de fysieke leefomgeving;

^ We streven naar een betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de Veldhovense inwoners 
en bedrijven.

Met deze ambities leveren we een bijdrage aan het Klimaatakkoord en de reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen.

De ambitie betekent dat in 2040 ca. 180 
GWh van hernieuwbare bronnen moet 
komen die op Veldhovens grondgebied zijn 
geplaatst. Deze 180 GWh is echter niet in 
beton gegoten. We zien dit als ijkpunt, 
zodat we daarop actie kunnen 
ondernemen. De technische potentie en 
draagkracht van ons landschap vormt de 
basis voor deze ambitie. In de figuur 
hiernaast is op basis van de huidige 
inzichten de verwachte mix aan bronnen, 
locaties en technieken opgenomen. We 
gaan de ontwikkelingen op het gebied van 
de elektriciteitsvraag en de voortgang in de 
realisatie van hernieuwbare opwek goed 
monitoren. Op die manier kunnen we 'aan 
de knoppen te draaien' wanneer het 
benutten van de potentie op onderdelen 
achterblijft of sneller gaat.

Hernieuwbare opwek 2040

Nieuwe
technieken,

verduurzammg
grootgebruikers 26 GWh;

erz. zonneve d
buitengebied

13 GWh
zonnedak

10 GWh; parkeerplaatsen
tijdelijke gronden

5 GWh; langs

48 GWh; zon op
grote daken

62 GWh; zon op
kleine daken

1 TWh = terawattuur; 1 TWh = 1 miljard kWh
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Uitgangspunten en aandachtspunten
Op basis van de gesprekken met de stakeholders zijn de uitgangspunten opgesteld die we hanteren bij het 
realiseren van de ambities:

integralNadruk op no 

regret onderdeel van

duurzaamheids-maatregelen
aanpak Iedereen kan 

meedoen en 
mee profiteren

Inzetten

besparing samenwerking
Flexibel omgaan

fysieke
leefomgeving

mogelijkheden

Daarnaast houden we rekening met een paar belangrijke aandachtspunten:

Onzekere ontwikkelingen
De ontwikkelingen ten aanzien van zowel de energievraag als de verduurzaming daarvan gaan heel snel en 
zijn lastig te voorspellen. De elektriciteitsvraag van grootverbruikers op ons grondgebied groeit snel, maar zij 
zijn tegelijkertijd ook bezig met de verduurzaming van deze vraag. Dit volgen we nauwgezet. Het zorgt 
ervoor dat ons inzicht en onze aanpak niet in beton is gegoten en dat de uitvoering van dit beleidskader 
periodiek moet worden bijgesteld.

Beperkingen netwerk
Het bestaande netwerk is niet berekend op de toenemende elektriciteitsvraag en de toenemende behoefte 
om duurzaam opgewekte elektriciteit terug te leveren. Dit is vooral een probleem voor 
grootverbruikaansluitingen. In het zuidelijke deel van Veldhoven is er nog wel beperkt ruimte, maar ook daar 
loopt het netwerk tegen zijn beperkingen aan. In onze strategie houden we hier rekening mee.

Strategie
Rekening houdend met de uitgangspunten en aandachtspunten komen we tot onderstaande strategie om de 
ambities te realiseren:

^ Focus op besparing: We zetten sterk in op bewustwording bij zowel huishoudens als bedrijven. 
Daarbij hanteren we een brede insteek: zowel besparing op elektriciteit als warmte. Ook geven we 
zelf als gemeente het goede voorbeeld (vastgoed en openbare verlichting);

^ Flexibel werken binnen bestaande mogelijkheden: De beperkte netwerkcapaciteit zorgt voor 
beperkingen. We benutten daarom de kansen die er nog wél zijn, namelijk inzetten op kleinere 
installaties én op oplossingen zoals energieopslag en het koppelen van vraag en aanbod.

^ Financiële participatie: We willen een eerlijke verdeling van lasten en lusten. Bij grootschalige opwek 
is minimaal 50% lokaal eigendom het uitgangspunt. We stimuleren projecten waar dit percentage 
hoger ligt.

^ Duurzaamheid in brede zin: Bij de realisatie van hernieuwbare opwek hebben we oog voor 
duurzaam grondstoffengebruik.

^ Zorgvuldige ruimtelijke inpassing: Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de schaarse ruimte 
hanteren we de zonneladder zoals die in de RES-MRE wordt gehanteerd. Dat betekent dat we 
voorkeur geven aan binnenstedelijke opwek: zon-op-dak en gevels, op braakliggende gronden, langs
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infrastructuur en op parkeerplaatsen. Opwek in het buitengebied is ook nodig om de ambitie te 
behalen, maar dit beperken we zoveel mogelijk. De treden van de zonneladder zijn niet volgtijdelijk.

^ Aanpak op onderdelen: Wat nodig is voor een doelmatige uitvoering verschilt per doelgroep en per 
locatietype waar we duurzame opwek willen realiseren. Ook verschilt hierin onze rol en de rol van 
onze partners. Een aanpak voor zon op dak vereist bijvoorbeeld andere inspanningen dan de 
ontwikkeling van grondgebonden opwek. Het beleidskader voorziet om deze reden in een aanpak op 
de onderdelen:

o Zon op daken van klein- en grootverbruikers en specifiek gemeentelijk/maatschappelijk 
vastgoed;

o Zon op braakliggende grond en pauzelandschappen;
o Zon langs infrastructuur;
o Combinatie van energie met ander opgaven en functies;
o Grootschalige opwek in het buitengebied.

Deze aanpak zal in de Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving verder worden uitgewerkt (zie 
Vervolg).

Om de ambities te realiseren werken we nauw samen met partijen uit de samenleving zoals 
woningcorporaties, welzijnsorganisaties, Veldhoven Duurzaam/Kempenstroom en bedrijvenorganisaties.

Vervolg
De voorgestelde aanpak zullen we verder concretiseren in de Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving. Hierin 
komen de uitvoeringsplannen van dit beleidskader samen met die van de Transitievisie Warmte. De 
uitvoeringsagenda omvat op deze manier verduurzamingsplannen voor de gebouwde omgeving op het 
gebied van warmte, elektriciteit en energiebesparing. We laten in de uitvoeringsagenda zien wat we als 
gemeente, samen met onze partners, gaan doen en wat dat vraagt van onze organisatie (middelen, kennis, 
inzet en organisatie).

Een andere vervolgstap is het opstellen van het Afwegingskader hernieuwbare grondgebonden opwek in 
2022. Aan de hand van dit afwegingskader kunnen initiatieven voor grondgebonden zon- of windprojecten 
(in het buitengebied) worden getoetst en zo mogelijk vergund. Initiatieven hiervoor worden pas in 
behandeling genomen als het afwegingskader door de gemeenteraad is vastgesteld.

įğPŞtļmKį-'
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1. Inleiding

Dat het klimaat aan het veranderen is, is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Extremere 
weersomstandigheden met zeer droge zomers of juist heftige regenbuien zijn steeds vaker aan de orde. Uit 
het IPCC Klimaatrapport dat in de zomer van 2021 is verschenen, blijkt dat klimaatverandering sneller gaat 
dan eerder werd gedacht. De koppeling met menselijk handelen is daarbij onomstotelijk vastgesteld. De 
voornaamste oorzaak is de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. CO2 komt met name vrij bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine en steenkool. We passen deze brandstoffen 
nog steeds op grote schaal toe, bijvoorbeeld voor ons vervoer, het verwarmen van gebouwen, in processen 
bij bedrijven en voor het opwekken van elektriciteit. Het is cruciaal dat dit snel verandert. Alleen op die 
manier zijn de gevolgen van de klimaatverandering nog te beperken. Op verschillende niveaus worden hier 
afspraken over gemaakt.

1.1 Relevant beleid andere overheden

Internationaal
Met het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 op internationaal niveau afgesproken om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5^ - 2^ ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Om dit te realiseren wil 
Europa in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Tot voor kort was dit nog 40%, wat 
inhoudt dat het tempo inmiddels is opgeschroefd. Op de recente klimaattop in Glasgow (november 2021) is 
nog eens benadrukt dat landen hun klimaatdoelen zullen moeten aanscherpen om de afspraken van Parijs 
daadwerkelijk te realiseren. Dat geldt ook voor Nederland.

Nationaal
In Nederland hebben we in de Klimaatwet vastgelegd dat we in 2030 49% en in 2050 95% minder CO2 

uitstoten dan in 1990. Om aan te sluiten bij de Europese ambities, is een versnelling van het landelijke 
Klimaatbeleid nodig, waarover het volgende kabinet zich moet gaan buigen. In het Nationale Klimaatakkoord 
zijn de afspraken opgenomen waarmee de Klimaatambitie bereikt moet worden. Eén van die afspraken heeft 
betrekking op de wijze waarop we elektriciteit opwekken. In 2030 wil Nederland 70% van de 
elektriciteitsvraag opwekken met duurzame technieken zoals windturbines en zonnepanelen. Deze opwek 
zal voor een deel op zee plaatsvinden (49 TWh2) en voor een deel op land (35 TWh). In 2050 wil Nederland 
helemaal geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

Provinciaal
De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 voor 100% duurzame energie te gebruiken, 
grotendeels afkomstig uit Brabant. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie de Energieagenda 2019 
- 2030 vastgesteld, met de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening als één van de thema's. De 
provincie werkt op dit thema nauw samen met de vier Brabantse regio's en zorgt voor de onderlinge 
afstemming tussen deze regio's. Bovendien bewaakt de provincie of de plannen passen in haar ruimtelijke 
beleid. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie Noord-Brabant (De kwaliteit van Brabant, 
2018) en vertaald naar regels in de Interim Omgevingsverordening. Belangrijke aspecten uit de 
Omgevingsvisie zijn: het verbinden van de energieopgave met andere maatschappelijke opgaven, 
meervoudig en zorgvuldig ruimtegebruik en het beperken van energieopwekking in het Natuurnetwerk 
Brabant.

2 TWh = terawattuur; 1 TWh = 1 miljard kWh
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Regionaal
De afspraken uit het landelijke Klimaatakkoord worden deels op regionaal niveau uitgewerkt. Nederland is 
onderverdeeld in 30 Klimaatregio's en iedere regio heeft een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. 
Hierin zijn de kaders uitgezet op het gebied van 'Duurzame Warmte, 'Besparen' en 'Duurzame opwek'. Voor 
de onderwerpen 'Mobiliteit', 'Industrie' en 'Landbouw' worden aparte afspraken gemaakt die (vooralsnog) 
niet landen in de RES. Met de RES van de Metropoolregio Eindhoven hebben we vastgelegd dat we in 2030 
in onze regio 2 TWh aan elektriciteit duurzaam op gaan wekken. Hierbij kiezen we in eerste instantie voor 
no-regret-maatregelen zoals zon-op-dak en zon op restruimten in het stedelijk gebied. Daarnaast zijn 
zoekgebieden in kaart gebracht waar kansen liggen voor grootschalige opwek (voor Veldhoven vooral het 
zoekgebied langs de A67). Tot slot is gekeken naar opties zoals kleinschalige zonnevelden in het 
buitengebied, waar de opwek ten dienste staat van andere gebiedswaarden.

Het realiseren van het RES-bod vraagt inzet van alle regiogemeenten. Ook in Veldhoven dragen wij ons 
steentje bij om de ambitie te behalen. In dit beleidskader leggen we vast wat onze eigen ambitie hierbij is en 
hoe we deze willen bereiken.

1.2 Het Veldhovens energie- en duurzaamheidsbeleid

Global Goals
Veldhoven is één van de 105 geregistreerde Global Goals gemeentes in Nederland. Dit zijn gemeentes die 
zich actief inzetten voor het behalen van de zogenaamde 'Sustainable Development Goals' (SDG's Z 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen), die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties.

Van de 17 ontwikkelingsdoelstellingen, hebben er vijf een directe of indirecte relatie met het voorliggende 
beleidskader:

7: betaalbare en duurzame energie 
11: duurzame steden en gemeenschappen 
12: verantwoorde consumptie en productie 
13: klimaatactie
17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

DUURZAME
ONTWIKKELINGS
DOELSTELLINGEN

Figuur 1.1 Global Goals

miiīOTs
0N0CR1MJS

GöttR SCHOŨN WATER
ARMOEDE HONOR O/GNOME 10 GEUJKHED EN SANITAIR

EN WELZIJN

DUURZAME STE0ENEERLIJK WERK 
EN ECONOMISCHE 
GROEI -

INOUSTRf 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

0NGEUAOB0
VEBMN0EREN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
ENPR00UCT1EGEMEENSCHAPPEN

KUMAAIACT1E LEVEN M LEVEN OP 
HITLANO

VREDE
VEILIGHEID EN 
STERKE PUBLIEKE 
DIENSTEN

PARTNERSCHAP CM 
OŨQSmiMGEN 
TE BEREKEN

HET WATER

9



Integrale duurzaamheidsaanpak
Globaal is deze duurzaamheidsopgave te vatten in vijf thema's: Energie, Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, 
Circulaire economie en (Leef)milieu (zie onderstaande figuur). Deze thema's hebben op hoofdlijnen een 
plaats gekregen in de Omgevingsvisie van Veldhoven die begin 2022 door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. Om te komen tot een programmatische aanpak voor duurzaamheid, werken we de thema's uit 
in een integrale duurzaamheidsagenda.

Op weg naar een Duurzaam Veldhoven

Energie Ambitiedocument Q2 2022

Gebouwde omgeving

Duurzame
Warmte Besparen

Regionale Energiestrategie (RES) 
Q4 2021

Veldhovense energiestrategie (VES)

Beleidskader 
hernieuwbare elektriciteit 

en besparing 
Q1 2022

Transitievisie Warmte 
Q4 2021

Afwegi ngskader grond
gebonden opwek 

Q3/Q4 2022

Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving Q1 2022 Duurzaamheidsagenda Q4 2022

Figuur 1.2 Beleidskader hernieuwbare elektriciteit in de bredere context van duurzaamheid en energie binnen de 
gemeente Veldhoven.

Het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing valt binnen het thema Energie. Binnen dit thema 
maken we onderscheid tussen de werkvelden 'Gebouwde omgeving', 'Transport' en 'Industrie'. Alhoewel het 
voorliggende beleidskader ook een relatie heeft met de elektriciteitsvraag van transport (elektrisch laden) en 
de industrie, ligt de focus net zoals in de RES op de gebouwde omgeving. Hoe we in Veldhoven aan onze 
energieopgave werken, leggen we de komende jaren vast in eigen lokaal beleid: de Veldhovense 
Energiestrategie (VES). Eind 2021 is met de Transitievisie Warmte de eerste bouwsteen van de VES 
vastgesteld; het voorliggende beleidskader vormt de tweede bouwsteen. Het in 2022 te ontwikkelen 
Afwegingskader hernieuwbare grondgebonden opwek maakt de VES compleet. In deze laatste bouwsteen 
worden de ruimtelijke en procesmatige randvoorwaarden opgenomen waaraan grondgebonden zon- of 
windprojecten (in het buitengebied) moeten voldoen. Initiatieven kunnen aan de hand van dit kader worden 
getoetst en zo mogelijk vergund.

Het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing vormt samen met de Transitievisie Warmte de 
basis voor de nog te ontwikkelen Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving. Hierin nemen we de concrete 
projecten op die in de komende 4 jaren opgepakt worden. Het gaat om projecten gericht op de 
warmtetransitie, de opwek van hernieuwbare elektriciteit en energiebesparing, die naadloos op elkaar 
aansluiten.
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1.3 Het belang van dit beleidskader
In deze paragraaf zetten we op een rij waarom het belangrijk is dat we in Veldhoven eigen beleid voor 
hernieuwbare elektriciteit en besparing formuleren.

De vraag naar hernieuwbare elektriciteit groeit
Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een enorme opgave, waar we vanuit Veldhoven een bijdrage aan 
willen leveren. De opgave op het gebied van elektriciteit is extra groot omdat de elektriciteitsvraag de 
komende decennia toeneemt door de elektrificering van de samenleving. Zo wordt het gebruik van aardgas 
in Nederland stap voor stap afgebouwd en duurzame warmtealternatieven zoals warmtepompen vragen om 
meer elektriciteit. Ook de toename van elektrisch vervoer draagt bij aan de stijging van de elektriciteitsvraag. 
Tot slot zal ook de verduurzaming van de industrie (elektrificering van bedrijfsprocessen) de nodige impact 
hebben op de elektriciteitsvraag.

Voldoende hernieuwbare elektriciteit opwekken is niet eenvoudig
Om in de groeiende elektriciteitsvraag te voorzien, zijn veel duurzame opwekvoorzieningen nodig, die 
impact hebben op de fysieke leefomgeving. Zonnepanelen en eventuele windmolens zijn vaak zichtbaar en 
vragen om een zorgvuldige inpassing. Daarbij moeten we ook rekening houden met andere ambities die we 
in Veldhoven hebben. We hebben maar beperkt de ruimte, maar wel 
verschillende ambities die een ruimteclaim met zich meebrengen. Daar 
willen we zorgvuldig mee omgaan. De schaarse ruimte is niet het enige 
knelpunt. Het huidige elektriciteitsnetwerk is niet berekend op de 
toenemende vraag en de toenemende teruglevering van duurzaam 
opgewekte elektriciteit. Het netwerk aanpassen is kostbaar en tijdrovend.
Dit betekent dat we slim moeten omgaan met de beperkingen van het 
netwerk, door te kijken naar (innovatieve) oplossingen zoals de opslag van 
opgewekte energie.

We vragen om inzet van de hele samenleving
De energietransitie vraagt veel van de hele samenleving. Het is een opgave 
waar we als gemeenschap samen voor aan de lat staan, maar die niet 
vanzelf wordt gerealiseerd. Dat geldt voor inwoners en bedrijven, maar ook 
voor het maatschappelijk vastgoed waar wij als gemeente deels zelf 
verantwoordelijk voor zijn. Het begint bij het beperken van de opgave door 
te besparen op de energievraag. Dit is iets wat ons allemaal raakt.
Besparing draagt bij aan het betaalbaar houden van de energierekening 
voor inwoners en bedrijven. Ook voor de opwek van alle benodigde 
elektriciteit is inzet van de hele gemeenschap nodig. Zo zal het nodig zijn 
dat een groot deel van de daken vol komt te liggen met zonnepanelen. Dit 
kan alleen als eigenaren van panden deze ook daadwerkelijk neerleggen.

Dit beleidskader hebben we nodig om de transitie in goede banen te leiden en om de noodzakelijke 
beweging in gang te zetten. Met dit kader leggen we vast:

^ Waarom we aan besparing en hernieuwbare opwek van elektriciteit werken en welke ambitie 
we nastreven;

^ Hoe we hier aan werken, welke uitgangspunten we hanteren en hoe onze strategie er uit ziet.

Inwoners Veldhoven:

"Ik wil wel
zonnepanelen, maar ik 

weet niet hoe ik ze moet 
financieren. Een lening 

krijg ik niet."

"We moeten eerst maar 
eens beginnen met het 

leggen van
zonnepanelen op daken 

van bestaande 
gebouwen zoals 

parkeergarages. Er is 
nog enorm veel 

dakoppervlak dat 
gevuld kan worden."
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1.4 De totstandkoming van dit beleidskader
In onderstaand schema is weergegeven hoe dit beleidskader tot stand is gekomen.

Gesprekken stakeholders
Er hebben interviews en gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers

van het bedrijfsleven (het Veldhovens Ondernemers Contact), de netbeheerder,

vereniging Veldhoven Duurzaam, Kempenstroom, de woningcorporaties en
Enquetewelzijnsorganisaties.

Beleidsanalyse
Er ís een enquete (zíe bijlage 2) uitgezet bíj inwoners en zijn vragen

Het vigerende beleid is in beeld gebracht gesteld aan de leden van de stuurgroep voor het Centrum

Ontwikkelingsprogramma (COPr)

Startnotitie Energietransitie Bestuur
Hiermee zijn de potentie voor duurzame opwek, een

Het college en de ra ad werkgroepinschatting van de toekomstige energievraag en de
znergietransitie zijn geraadpleegdmogelijke beleidsstappen in beeld zijn gebracht

Houtskoo schets

De verzamelde informatie is samengevoegd in een houtskoolschets en voorgelegd aan de interne

en externe stakeholders waarmee eerder is gesproken

Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing

De feedback van alle interne en externe stakeholders is verwerkt in deze verder uitgewerkte en

definitieve versie

Figuur 1.3 Schematische weergave van het totstandkomingsproces van dit beleidskader

1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschrijft waarom we het belangrijk vinden om te werken aan hernieuwbare elektriciteit en 
besparing in onze gemeente. Dit hoofdstuk laat bovendien zien wat de samenhang is tussen dit beleidskader 
en andere onderdelen van ons energie- en duurzaamheidsbeleid. Ook beschrijven we op hoofdlijnen hoe het 
beleidskader tot stand is gekomen.
In hoofdstuk 2 lichten we onze ambities toe. Zij zijn grotendeels gebaseerd op de startnotitie 
'Energietransitie gemeente Veldhoven' uit 2019 en vastgelegd in de (ontwerp)Omgevingsvisie. Op basis van 
de meest recente inzichten plaatsen we de ambities in een nieuw daglicht en concretiseren we onze 
doelstellingen voor hernieuwbare opwek. Ook beschrijven we hoe we het beleidskader willen gaan 
monitoren.
In het kader van het voorbereidingstraject hebben we in beeld gebracht wat inwoners, bedrijven en 
samenwerkingspartners in Veldhoven belangrijk vinden, als het gaat om hernieuwbare elektriciteit en 
besparing en waar de belangrijkste knelpunten zitten. Dit hebben we in hoofdstuk 3 vertaald naar 
uitgangspunten en aandachtspunten voor de uitvoeringsstrategie.
Rekening houdend met de ambities, de uitgangspunten en de aandachtspunten beschrijven we in hoofdstuk 
4 hoe onze strategie er op hoofdlijnen uitziet. Hiermee leggen we de basis voor de Uitvoeringsagenda 
gebouwde omgeving waarin concrete acties en projecten zullen worden uitgewerkt. Om de acties en 
projecten uit te voeren zijn middelen nodig. Hierbij gaat het zowel om capaciteit als om budget 
(projectkosten en investeringskosten). In het kader van de uitvoeringsagenda zullen de benodigde middelen 
onderbouwd in beeld worden gebracht. Hoe we dit gaan doen, beschrijven we in hoofdstuk 5.
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2.Ambities

2.1 Ambities uit de (ontwerp)Omgevingsvisie
Het werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving vinden we in Veldhoven erg belangrijk. In de 
(ontwerp) Omgevingsvisie van Veldhoven is dit dan ook als één van de drie kernopgaven opgenomen, naast 
het investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten en het verder bouwen aan de innovatieve en bereikbare 
maakstad. Aan de kernopgave 'duurzame en gezonde leefomgeving' zijn in de (ontwerp)Omgevingsvisie 
verschillende ambities voor 2040 verbonden. De volgende ambities hebben een directe relatie met het 
Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing:

In 2040 wordt minimaal 50% van de elektriciteitsvraag duurzaam opgewekt binnen de 
gemeentegrens.

De benodigde opwek, infrastructuur en opslag van duurzame energie is op een kwalitatieve 
manier ingepast in de fysieke leefomgeving.

Tijdens de voorbereiding van dit beleidskader zijn door de verschillende doelgroepen van het beleid enkele 
belangrijke aandachtspunten benoemd die we als aanvullende ambitie toevoegen:

We streven naar een betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor Veldhovense 
inwoners en bedrijven.

Door invulling te geven aan deze ambities, dragen we bij aan ons uiteindelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen en daarmee aan het landelijke Klimaatakkoord.

āHa*ŝž



2.2 De startnotitie als basis
De ambities uit de (ontwerp)Omgevingsvisie komen uiteraard niet uit de lucht vallen. De ambitie om 
minimaal 50% van de elektriciteitsvraag duurzaam op te wekken binnen de gemeentegrens, is gebaseerd op 
het onderzoek dat in 2019 door bureau OverMorgen is verricht. Met dit onderzoek is de ontwikkeling van de 
elektriciteitsvraag in Veldhoven tot 2050 in beeld gebracht, op basis van kengetallen en aannames. Ook is 
gekeken naar de potentie voor hernieuwbare opwek. Hierbij zijn drie scenario's onderzocht, met een daarbij 
horend pakket aan maatregelen:

1. Een scenario waarbij het huidige tempo van verduurzaming wordt voortgezet (business-as-usual);
2. Een scenario waarbij de doelstellingen van het Klimaatakkoord volledig op lokaal niveau worden 

gerealiseerd en dus geen rekening wordt gehouden met bv. wind op zee;
3. Een scenario waarbij goed is gekeken naar wat er op basis van de huidige inzichten technisch en 

ruimtelijk haalbaar is in de Veldhovense situatie: het Veldhovens potentieel.

Voor dit laatste scenario is OverMorgen uitgegaan van de volgende mix voor hernieuwbare opwek:
^ 3 grote windturbines van 5,6 MW;
^ het benutten van 75% van de geschikte3 daken voor zon-op-dak;
^ 30 hectare zonneveld in het buitengebied (5% van de potentie);
^ 11,25 hectare zonneveld op de bedrijventerreinen;
^ 6 hectare zonnepanelen op geluidsschermen;
^ 15 hectare zonnecarports.

Op basis van het scenario 'Veldhovens potentieel' is geconcludeerd dat 46% van de elektriciteitsvraag in 
2050 op hernieuwbare wijze kan worden opgewekt op het grondgebied van Veldhoven. Het gaat in totaliteit 
om 208 GWh aan duurzame opwek. In de (ontwerp)Omgevingsvisie hebben we de lat vanwege de steeds 
urgenter wordende opgave wat hoger gelegd en het Veldhovens potentieel vertaald naar de ambitie: 50% 
duurzame opwek in 2040.

2.3 Nieuwe inzichten en kanttekeningen
Bij het voorbereiden van het Beleidskader hernieuwbare opwek en besparing hebben we de ambities uit de 
(ontwerp) Omgevingsvisie en het onderliggende onderzoek nog eens tegen het licht gehouden. Dit heeft de 
volgende nieuwe inzichten en kanttekeningen opgeleverd:

Ontwikkeling elektriciteitsvraag: de industrie als onzekere factor
In de startnotitie is aangenomen dat de groei van industrie beperkt blijft en gecompenseerd wordt door 
besparing en efficiencyverbeteringen. Deze aanname is naar verwachting niet terecht. De stijging van de 
elektriciteitsvraag door de sterke groei van grootverbruikers zoals ASML, kan niet op basis van bv. landelijke 
kengetallen worden ingeschat. Maar hij is waarschijnlijk substantieel groter dan in de startnotitie is 
beschreven. De totale toekomstige elektriciteitsvraag op het grondgebied van Veldhoven is door deze 
onzekerheid erg moeilijk te voorspellen.

3 In het onderzoek van OverMorgen is rekening gehouden met de oriëntatie ten opzichte van de zon en de verwachte 
geschiktheid van de dakconstructie.
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De vraag is in hoeverre de 
lokale ambitie voor 
hernieuwbare opwek 
moet worden gelinkt aan 
het totale
elektriciteitsgebruik. Zoals 
in de inleiding is 
beschreven, worden in het 
kader van het 
Klimaatakkoord 
afzonderlijke
klimaatafspraken gemaakt 
met de industrie en 
nemen bedrijven zoals 
ASML hierin ook al hun 
verantwoordelijkheid door 
hun eigen energiegebruik 
te verduurzamen (zie 
naastgelegen kader).
Stijgende CO2-
emissieprijzen en (daarmee samenhangende) stijgende elektriciteitsprijzen vormen voor bedrijven in 
toenemende mate een prikkel om met besparing en verduurzaming aan de slag te gaan. Ook wet- en 
regelgeving draagt hieraan bij.

Het potentieel voor duurzame opwek: geen grote windturbines
In het onderzoek van OverMorgen werd nog rekening gehouden met drie grote windturbines op het 
grondgebied van Veldhoven. Uit de MilieuEffectRapportage (MER) die is opgesteld in het kader van de 
Regionale Energiestrategie voor de Metropoolregio Eindhoven blijkt echter dat dit niet mogelijk is, mede 
vanwege het feit dat binnen het NatuurNetwerk Brabant geen grote windturbines gerealiseerd mogen 
worden. Wellicht zijn er nog wel mogelijkheden voor kleinere windmolens. Daar is echter nader onderzoek 
voor nodig.

Het potentieel voor duurzame opwek: meer technieken en meer opbrengst 
De ontwikkelingen ten aanzien van duurzame opwek gaan heel snel. Sinds de totstandkoming van de 
startnotitie is de opbrengst van zonnepanelen sterk gestegen en deze stijging zet door. Bij het samenstellen 
van de mix voor hernieuwbare opbrengst is alleen gekeken naar de op dat moment bewezen en economisch 
realistische technieken zoals zon-op-dak en zonnevelden. Er is geen rekening gehouden met technieken 
zoals zon op gevels en lichtgewicht panelen op daken met minder draagkracht, omdat deze ten tijde van de 
startnotitie nog onvoldoende beschikbaar waren. De ontwikkelingen staan echter niet stil en de verwachting 
is dat deze technieken binnen afzienbare tijd op grote schaal toegepast kunnen worden.

Elektriciteitsgebruik grootgebruikers/ASML
Op het grondgebied van Veldhoven zijn meerdere grootverbruikers 
aanwezig, waarvan ASML verreweg de grootste is. Het 
elektriciteitsverbruik van ASML bedroeg in 2019 58% van de 
elektriciteitsvraag in Veldhoven. Door de stijgende vraag naar chips (die 
ook nodig zijn voor de energietransitie) is de verwachting dat deze 
elektriciteitsvraag nog verder gaat groeien. Hoeveel dit gaat zijn kan 
moeilijk worden ingeschat. ASML werkt aan verduurzaming van de 
elektriciteitsvraag, door duurzame opwek op het eigen gebouw en 
duurzame opwek elders. Het bedrijf investeert bijvoorbeeld in de 
inkoop van windenergie op de Noordzee om de eigen elektriciteitsvraag 
volledig te verduurzamen (Power Purchase Agreement). In 2020 is dit 
voor het eerst volledig gerealiseerd*. Voor ons als gemeente is het 
essentieel om periodieke afstemming te hebben met ASML en andere 
grootgebruikers (ook nieuwkomers) over de groei van hun 
elektriciteitsvraag en de verduurzaming daarvan.
*Bron: jaarverslag ASML 2020
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2.4 De ambities in een nieuw daglicht
Rekening houdend met de nieuwe inzichten en kanttekeningen zijn de elektriciteitsvraag en de potentie 
opnieuw op een rij gezet, waarbij voor de 
vraag de meest recente energiecijfers uit 2019 
zijn gebruikt.

De elektriciteitsvraag van 2019 als basis 
De elektriciteitsvraag in Veldhoven (360 GWh4 
in 2019) wordt voor ca. V3e bepaald door de 
gebouwde omgeving en voor ca. 2^e door de 
industrie en andere sectoren. De stijging van 
de elektriciteitsvraag van de gebouwde 
omgeving kan worden ingeschat op basis van 
aannames die betrekking hebben op 
bijvoorbeeld de mate waarin gebouwen door 
middel van een (hybride) warmtepomp 
verwarmd gaan worden en de toename van de 
vraag voor elektrisch rijden. Ook 
demografische ontwikkelingen zijn hierop van 
invloed. De stijging van de elektriciteitsvraag 
van de industrie kan echter niet of nauwelijks 
worden ingeschat, wat betekent dat we het 
totaalplaatje voor 2040 niet in beeld hebben.

Om onze ambitie concreet te maken, gaan we vooralsnog uit van wat we wel weten en dat is dat de totale 
elektriciteitsvraag van 2019 zeker niet zal gaan dalen. We relateren onze ambitie voor 2040 daarom 
vooralsnog aan deze elektriciteitsvraag en houden tegelijkertijd een vinger aan de pols als het gaat om de 
stijging en verduurzaming van de elektriciteitsvraag van grootverbruikers zoals ASML. Van dit aspect maken 
we een speerpunt binnen onze strategie. De ambitie om 50% van de elektriciteitsvraag duurzaam op te 
wekken op eigen grondgebied betekent dat in 2040 ca. 180 GWh van hernieuwbare bronnen moet komen 
die op Veldhovens grondgebied zijn geplaatst. Deze 180 GWh is echter niet in beton gegoten. We zien dit als 
ijkpunt, zodat we daarop actie kunnen ondernemen.

Duurzame opwek als groeimodel
De technische potentie en draagkracht van ons landschap vormt de basis voor onze ambitie. Ook op dit vlak 
weten we nog niet alles. Rekening houdend met de nieuwe inzichten en kanttekeningen verwachten we dat 
we in 2040 minstens 164 GWh op het grondgebied van Veldhoven kunnen opwekken met een mix aan 
bronnen en locaties (zie figuur 2.2). Deze potentie willen we optimaal benutten. Daarnaast zien we kansen 
voor technieken die nog niet in de studie van OverMorgen zijn meegenomen (zon op gevels, kleine 
windmolens, lichtgewicht panelen e.d.) en zorgt efficiencyverbetering naar verwachting voor hogere 
opbrengsten per techniek. De verduurzaming van de elektriciteitsvraag van grootverbruikers zoals ASML 
(binnen en buiten onze gemeentegrenzen) brengen we apart in beeld.

Energiegebruik 2019 per energiedrager (GWh)
1.200

1.000

128 Elektriciteit gebouwde 
omgeving

800
Elektriciteit (overig, o.a 
ndustrie)

600 Gas gebouwde omgeving

Gas overige (o.a. industrie)
400

Benzine/diesel/LPG

200

Som van Energie (GWh)

Figuur 2.1 Verdeling energiegebruik in 2019 en de toekomstige ontwikkeling 
hiervan

4 GWh = gigawattuur; 1 GWh = 1 miljoen kWh. Een gemiddeld huishouden in Veldhoven gebruikt ca. 3.100 kWh per jaar
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Hernieuwbare opwek 2040

Nieuwe
technieken

verduurzaming
grootgebruikers 26 GWh;

zonneveld
buitengebied

13 GWh
zonnedak

10 GWh; I parkeerplaatsen
tijdelijke gronden

5 GWh; langs

48 GWh; zon op
grote daken

62 GWh; zon op
kleine daken

Figuur 2.2 Huidige inschatting van mix aan bronnen, locaties en opwek in 2040

Op basis van het onderzoek van 
OverMorgen komt de informatie in de 
grafiek hiernaast overeen met:
^ ca. 207.000 zonnepanelen op ruim 

21.000 kleine daken;
^ ca. 156.000 zonnepanelen op bijna 700 

grote daken;
^ ca. 6 hectare zon langs infrastructuur;
^ ca. 15 hectare zonnedak boven 

parkeerplaatsen;
^ ca. 11 hectare tijdelijke gronden en/of 

daarop te realiseren bedrijfsdaken;
^ ca. 30 hectare zonneveld in het

buitengebied.
Door efficiencyverbeteringen zal de 
opbrengst van de genoemde aantallen gaan 
stijgen.

Bij het benutten van de potentie gaan we uit van een groeimodel. We beginnen niet bij nul. Het aantal 
zonnepanelen in onze gemeente groeit sterk. Volgens de landelijke Klimaatmonitor was in 2020 al sprake 
van ruim 20 GWh aan opgewekte zonnestroom. Hierbij gaat het, naast het bestaande zonneveld Vooraard 
(1,6 hectare), vooral om zon-op-dak. De meeste installaties bevinden zich op woningen. Dat blijkt uit de 
jaarlijkse rapportage die op basis van luchtfoto's wordt gemaakt, als aanvulling op de landelijke monitor 
(Readar). Volgens de Readar-rapportage van 2020 (gebaseerd op luchtfoto's uit het voorjaar van 2020) zijn 
op 3.577 gebouwen in Veldhoven panelen aangebracht, waarbij het bij ruim 94% van de gebouwen gaat om 
woningen. Omdat het aantal panelen op bedrijfsdaken over het algemeen groter is, ligt de bijdrage van 
woningen aan de totale opwek wel wat lager (62% van de totale opwek).

Zonnestroom in GWh
25,0 
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Zonnestroom in GWh

Figuur 2.3 Ontwikkeling totale hoeveelheid elektriciteit met zonnepanelen in Veldhoven
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Naast de reeds gerealiseerde opwek zitten er projecten in de pijplijn. Het gaat bijvoorbeeld grootschalige 
projecten (meer dan 15 kWp en een grootverbruikaansluiting) waar SDE+ subsidie is toegekend en een 
vergunning is aangevraagd. Voor deze projecten wordt in de RES rekening gehouden met een 
slagingspercentage van 60%. Volgens het meest recente overzicht van de RES-regio gaat het in Veldhoven 
om ca. 12 GWh. Naast trajecten die met SDE+^ubsidie worden gerealiseerd, wordt in Veldhoven ook 
gewerkt aan de voorbereiding van een zonnedak in Zandoerle dat coöperatief wordt ontwikkeld door 
KempenStroom (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking). Het betreft een installatie van 1.500 
zonnepanelen met een gemiddelde opbrengst van 500.000 kWh/jaar (0,5 GWh).

Ecologische zonneweide Vooraard
Op een perceel van 1,6 hectare aan de Vooraard heeft het 
bedrijf Rooftop Energy een ecologische zonneweide 
ontwikkeld met 5.900 zonnepanelen. Deze leveren samen 
ongeveer 1,4 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Dat is 
vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van zo'n 400 
huishoudens. Naast de techniek is er ook aandacht voor 
biodiversiteit. Er is een bloemenweide onder de 
zonnepanelen.

Aangescherpte ambitie
Op basis van het bovenstaande scherpen we onze ambitie op dit thema aan:

In 2040 wordt minimaal 50% van de elektriciteitsvraag van het referentiejaar 2019 duurzaam 
opgewekt binnen de gemeentegrens.

Uitgaande van de elektriciteitsvraag van 2019 en de potentie voor duurzame opwek (inclusief innovaties en 
efficiencywinst), kunnen we stellen dat de ambitie uit de (ontwerp)Omgevingsvisie een stevige maar 
tegelijkertijd realistische stip op de horizon is, waar we gestructureerd naar toe willen werken. Een stip op 
de horizon die recht doet aan de urgentie die met het recente IPCC-rapport nog eens is benadrukt. Samen 
met de, buiten de gemeentegrenzen opgewekte, hoeveelheid duurzame elektriciteit ten behoeve van 
bedrijven als ASML zetten we koers richting een volledig duurzame invulling van onze elektriciteitsvraag in 
2050.

2.5 Bijdrage aan de CO2-uitstoot
Met de verduurzaming van de elektriciteitsvraag leveren we een bijdrage aan het Klimaatakkoord en het 
reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Conform de Europese en landelijke klimaatambities hanteren 
we hierbij 1990 als basisjaar. Omdat de landelijke klimaatmonitor op lokaal niveau geen CO2-gevens voor 
1990 bevat, heeft OverMorgen in de startnotitie de CO2-uitstoot voor 1990 bepaald op basis van de 
landelijke emissieregistratie. Deze uitstoot (176 kiloton in 1990) beschouwen we als uitgangspunt voor de 
totale energietransitie in Veldhoven. We streven naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 
2040 met minimaal 40% ten opzichte van 1990. Dit betekent dat we toewerken naar een CO2-emissie in 
2040 van maximaal 106 kiloton. Om dat te realiseren moet nog het nodige gebeuren. De CO2-uitstoot is sinds
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1990 opgelopen naar 271 kton in 2019. Dit is voornamelijk het gevolg van de groei van het aantal inwoners 
en gebouwen en de groei van (economische) activiteit binnen onze gemeente. De trajecten die in het kader 
van warmte en elektriciteit in gang worden gezet, leveren een flinke bijdrage aan de vermindering van de 
uitstoot:

^ De Transitievisie Warmte gaat op basis van de doelstelling voor de vermindering van het
aardgasgebruik uit van een reductie van ca 18 kiloton CO2 in 2030 en ca. 73 kiloton CO2 in 2050.

^ De realisatie van de aangescherpte ambitie voor 
hernieuwbare opwek levert een reductie op van ca. 
60 kiloton CO2 in 2040.

Hoewel de cijfers niet eenvoudig met elkaar kunnen worden 
vergeleken (de Transitievisie Warmte hanteert andere 
ijkjaren), kan wel worden geconcludeerd dat de 
aardgasreductie in de gebouwde omgeving en de realisatie 
van duurzame opwek op het grondgebied van Veldhoven, 
tezamen onvoldoende zijn om de Veldhovense CO2-ambitie 
te realiseren. Dat is ook niet nodig. Alle inspanningen binnen 
het thema Energie (Gebouwde Omgeving, Transport en 
Industrie, zie figuur blz. 11) dragen hieraan bij. Daarnaast 
liften we mee op landelijke ontwikkelingen zoals de 
realisatie van wind-op-zee om de CO2-reductie op ons 
grondgebied te realiseren.

2.6 Monitoring en bijsturing
Zoals we al hebben aangegeven, is er veel onzekerheid over 
de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag op ons 
grondgebied, zeker als het de grootverbruikers betreft. Ook 
ten aanzien van hernieuwbare opwek verandert het inzicht 
continu. We zullen de ontwikkelingen op het gebied van de 
elektriciteitsvraag en de voortgang in de realisatie van 
hernieuwbare opwek dan ook goed moeten monitoren. Op 
die manier kunnen we 'aan de knoppen te draaien' wanneer 
het benutten van de potentie op onderdelen achterblijft of 
sneller gaat.

Aantal zonnepanelen in Veldhoven 
groeit snel
Het aantal zonnepanelen op 
Veldhovense daken groeit snel. In 2020 
steeg het aantal zonnepanelen met 60% 
vergeleken met het jaar ervoor. En 
omdat zonnepanelen steeds beter 
worden nam het vermogen zelfs met 
bijna 80% toe. De zonnepanelen op onze 
daken waren in 2020 goed voor het 
jaarlijks elektriciteitsgebruik van 6.500 
woningen.

Energievraag groeit ook
Elke dag zien we inwoners, bedrijven en 
organisaties weer nieuwe zonnepanelen 
leggen. En dat is maar goed ook! Onze 
energievraag wordt de komende jaren 
tenslotte ook steeds groter. Dat komt 
door elektrisch rijden, elektrisch koken 
en het elektrisch verwarmen van huizen.

Om hierop te kunnen sturen, werken we met mijlpalen. Het 
zijn de 'piketpaaltjes' waarlangs we de route naar onze 
ambitie volgen. Voor onze eerste mijlpaal richten we ons op 
2025. Rekening houdend met de reeds gerealiseerde 
hoeveelheid zonnestroom op ons grondgebied (ruim 20 
GWh in 2020) en de potentie van de projecten in de pijplijn 
(meer dan 12 GWh, inclusief Zandoerle), streven we naar 
ten minste 40 GWh aan hernieuwbare opwek in 2025 op ons 
eigen grondgebied. We gaan er hierbij vanuit dat de nadruk 
ligt op zon-op-dak, zoals in hoofdstuk 4 verder wordt 
toegelicht. We verwachten dat tussen 2025 en 2040 sprake 
zal zijn van een versnelling, zeker wanneer de infrastructuur

Ook zonnepanelen?
Wilt u weten of uw dak geschikt is voor 
zonnepanelen? U vindt een gratis 
hulpmiddel van de provincie Noord- 
Brabant op www.zonnescanbrabant.nl. 
Het is heel eenvoudig: voer uw 
adresgegevens in. U ziet dan een 
luchtfoto van
uw pand, waarbij is aangegeven 
of/welke dakdelen geschikt zijn voor 
zonne-energie. Ook ziet u onder andere 
de maximale opbrengst, de benodigde 
investering en de terugverdientijd.
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op orde wordt gebracht en/of ontwikkelingen zoals opslag van elektriciteit gemeengoed worden. Dat levert 
de volgende globale route langs de 'piketpaaltjes' op; een route die onderweg zal worden bewaakt en zo 
nodig bijgesteld.

Opwek hernieuwbare elektriciteit in GWh
200

180 ----------- 180 GWh „
s

160 ---------------

\\\

140 --------------- —*—
120 \ \ \

100 —7—
80
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Figuur 2.4 Mijlpalen in de gewenste ontwikkeling van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit.
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3. Uitgangspunten en aandachtspunten

3.1 Uitgangspunten
In het kader van het voorbereidingstraject van dit beleidskader hebben we in beeld gebracht wat inwoners, 
bedrijven en samenwerkingspartners in Veldhoven belangrijk vinden, als het gaat om hernieuwbare 
elektriciteit en besparing. Op basis daarvan hanteren we bij het realiseren van onze ambities, de volgende 
uitgangspunten:

Integraal 
onderdeel van

duurzaamheids-
aanpak

Flexibel omgaan

mogelijkheden

Iedereen kan 
meedoen en 

mee profiteren

samenwerking

Nadruk op no-

maatregelen
regret

besparing

Inzetten

Kwaliteit
fysieke

leefomgeving
bewaken

Slimme
verbindingen

tussen
opgaven

Figuur 3.1 Uitgangspunten

^ We doen ons best om de opgave te beperken door in te zetten op besparing;
^ Conform de RES leggen we de nadruk op het realiseren van no-regret maatregelen: maatregelen waar 

we zeker geen spijt van krijgen;
^ We bewaken de kwaliteit van de fysieke omgeving en zorgen voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing 

van hernieuwbare opwek, infrastructuur en opslag;
^ We zoeken naar slimme verbindingen tussen onze opgave gericht op hernieuwbare elektriciteit en 

andere opgaven;
^ Ons beleid ten aanzien van hernieuwbare elektriciteit en besparing maakt een integraal onderdeel uit

van een bredere duurzaamheidsaanpak;
^ We gaan flexibel om met de mogelijkheden die we hebben, maken slimme keuzes en werken zo stap 

voor stap aan de realisatie van onze ambitie;
^ We streven ernaar dat iedereen mee doet en dat inwoners en bedrijven kunnen mee profiteren van de 

baten van de energietransitie (eerlijk verdelen van lusten en lasten, participeren).
^ We werken samen met partners in en buiten onze gemeente.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor onze strategie die we in hoofdstuk 4 verder uitwerken.
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Enkele resultaten van de enquête die onder inwoners is gehouden

Bijna 3 op de 4 
deelnemers heeft zelf 
zonnepanelen of wil

Wat vindt u van een groot zonnepark in het buitengebied of op 
een dak?
* Prima: 25%
» Prima, maar niet in het buitengebied: 696
* Prima, maar alleen in het buitengebied als het niet ten koste 

gaat van de biodiversiteit of het landschap: 3296
» Geen goed idee: 1896
* Geen mening of anders: 1996

Waarom heeft u (nog) geen zonnepanelen?
* Het duurt te lang voordat ik het heb terugverdiend: 3796
* Ik heb er geen geld voor: 2996
» Ik weet niet of mijn dak geschikt is: 2536

1
ca. 8496 van de 

deelnemers ziet andere 
kansen voor 

zonnepanelen in de 
gebouwde omgeving 

Waar? Langs wegen, op 
gevels en door 

overkappen van 
parkeerplaatsen.

Hoe kunnen we inwoners het beste stimuleren om zonnepanelen 
te plaatsen?
* Een lokale subsidieregeling starten om projecten van groepen 

inwoners te ondersteunen: 6196
* Informeren over financieringsmogelijkheden: 5496
* Gezamenlijke inkoopactie opzetten: 5296
* Informeren over mogelijkheden 5196
* Goede voorbeelden laten zien: 4196

3.2 Aandachtspunten
Bij het voorbereiden van het beleidskader hebben we in samenspraak met de stakeholders gekeken naar 
belangrijke aandachtspunten.

Onzekere ontwikkelingen
Zoals al eerder is opgemerkt, gaan de ontwikkelingen ten aanzien van zowel de energievraag als de 
verduurzaming daarvan heel snel en zijn deze lastig te voorspellen. De opbrengsten van zonnepanelen 
worden hoger en ook nieuwe technieken zoals gevelpanelen en energieopslag brengen nieuwe kansen met 
zich mee. Verder is de toekomstige elektriciteitsvraag van grootverbruikers erg onzeker en zijn zij zelfstandig 
bezig met verduurzaming van deze vraag. Dit betekent dat ons inzicht in de potentie op Veldhovens 
grondgebied gaandeweg verandert en de uitvoering van dit beleidskader periodiek moet worden bijgesteld.

Beperkingen netwerk
Waar we in onze strategie zeker rekening mee moeten houden is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. 
Dit is een belangrijke beperkende factor voor de realisatie van grote opwekinstallaties. Door bedrijven 
Veldhoven die graag aan de slag willen met duurzame opwek, wordt dit als belangrijkste belemmering 
benoemd. Het netwerk zoals dat er nu ligt, is niet berekend op de toenemende elektriciteitsvraag en de 
toenemende behoefte om duurzaam opgewekte elektriciteit terug te leveren. De elektriciteit kan niet meer 
over het netwerk getransporteerd worden. Dit betekent dat er sprake is van de zogenaamde 
netwerkcongestie of transportschaarste. Dit is vooral een probleem voor grootverbruikaansluitingen ^ 3x80 
Ampère). Voor individuele particulieren en bedrijven met een kleinverbruik geldt dat zij wél elektriciteit 
kunnen terugleveren. Maar het zijn nou net de grotere installaties, bijvoorbeeld op bedrijfsdaken, waarmee 
snellere en grotere stappen kunnen worden gezet.
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Volgens de kaart van netbeheerder 
Enexis is op dit moment (november 
2021) in het noordelijk deel van 
Veldhoven is (bijna) geen ruimte 
meer om opgewekte elektriciteit bij 
grootverbruikaansluitingen te 
transporteren. In dat gebied wordt 
onderzocht of vraag en aanbod 
flexibeler op elkaar kunnen worden 
afgestemd (congestieonderzoek). In 
het zuidelijke deel van Veldhoven is 
er nog wel beperkt ruimte. Maar 
ook daar loopt het netwerk tegen 
zijn beperkingen aan. Overigens 
geldt dit nog niet voor afname van 
elektriciteit. Toch moeten we ook 
hier alert op zijn, omdat 
leveringszekerheid steeds 
belangrijker wordt voor bedrijven 
die zich nieuw willen vestigen of uit 
willen breiden.

^píitcŕwĩjì

V'*c

Tr artspcr tcapad tei t beschikbaar 
Beperkt transportcapaciteit beschikbaar

Geen transportcapaciteit beschikbaar

KAART VOOR TERUGLEVEREN

SCHAARSTENIVEAU

Congest] ecnderzoek

Laatste update 10-11-2021

Figuur 3.2 Stand van zaken transportschaarste op het netwerk (bron: Enexis)

Het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk is kostbaar en tijdrovend. De 
(ontwerp)investeringsplannen van de netbeheerders Enexis en TenneT5 geven nog geen duidelijkheid over 
de termijn waarop de knelpunten (met name op het hoogspanningsnet) opgelost zullen zijn. In onze 
strategie houden we rekening met de beperkingen die dit voorlopig met zich meebrengt en de 
mogelijkheden die er op dit moment al wel zijn (efficiënt gebruik van het bestaande net, zie paragraaf 4.2).

5 Enexis is verantwoordelijk voor het energienetwerk. TenneT voor het hoogspanningsnetwerk.
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4. Strategie
Rekening houdend met de uitgangspunten en aandachtspunten uit het vorige hoofdstuk, beschrijven we in 
dit hoofdstuk:

^ hoe we op hoofdlijnen invulling geven aan onze ambitie;
^ wie we hiervoor nodig hebben en welke rol eenieder speelt bij het realiseren van de doelen.

In de nog op te stellen Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving werken we de strategie, samen met onze 
partners verder uit in concrete projecten en activiteiten.

4.1 Focus op besparing
Energie die we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Daarom zetten we sterk in op 
energiebesparing bij alle doelgroepen van ons beleid. We beperken daarmee de opgave waar we voor staan 
en leveren een bijdrage aan het betaalbaar houden van de energierekening van Veldhovense huishoudens 
en bedrijven. Besparingsmaatregelen zijn dan ook over het algemeen no-regret-maatregelen: maatregelen 
waar huishoudens en bedrijven zeker geen spijt van krijgen.

Energiebesparing in brede zin: elektriciteit en warmte
Bij maatregelen die zich richten op elektriciteitsbesparing denken we in eerste instantie aan de toepassing 
van energiezuinige apparatuur en verlichting. Ontwikkelingen in de markt, landelijke afspraken en 
regelgeving dragen hieraan bij. Deze ontwikkelingen voorkomen echter niet dat de elektriciteitsvraag de 
komende decennia zal stijgen. De warmtetransitie speelt hierbij een belangrijke rol. De warmtevraag van 
huishoudens en bedrijven zal in de toekomst immers deels door elektriciteit worden ingevuld. Onze inzet op 
besparing richt zich daarom niet alleen op de beperking van de elektriciteitsvraag, maar ook op de beperking 
van de warmtevraag. Voor huishoudens en bedrijven liggen beide onderwerpen in elkaars verlengde, 
waardoor het extra logisch is om te kiezen voor het stimuleren van energiebesparing in brede zin.

Om de stijging van de elektriciteitsvraag in Veldhoven te remmen, kiezen we voor een besparingsaanpak die: 
^ aansluit bij de besparingsaanpak vanuit de Transitievisie Warmte;
^ sterk inzet op bewustwording;

Veel animo voor energie-cadeaubonnen
Maar liefst 2.225 ledlampen, 772 artikelen zoals deurdrangers, tochtband voor deuren, ramen en brievenbussen en 
isolatiefolie voor radiatoren en 152 elektrische oplossingen zoals stand-by killers en schakelklokken. Dat was het resultaat 
van de energiebesparingsactie voor woningeigenaren die we eind 2020 deden.

Dankzij de actie hebben vele Veldhovenaren weer een stapje gezet in het verduurzamen van hun eigen woning. Deze actie 
leverde ongeveer 200 ton aan CO2-besparing op. Wethouder Jeroen Rooijakkers kijkt er met trots op terug: "De grote 
belangstelling voor de cadeaubonnen was geweldig. Kleine energiebesparende maatregelen zijn een goede eerste stap bij het 
verduurzamen van de woning. En alle inwoners die meededen, droegen samen bij aan de ambitie van de gemeente 
Veldhoven om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor een leefbare en duurzame gemeente in de toekomst."

Actie voor huurders
In de herfst van 2021 deden we een vergelijkbare actie, maar dan voor huurders. Zij konden een bon van 65 euro aanvragen. 
Ook dat was niet aan dovemans oren gericht: binnen enkele dagen waren alle 1.450 bonnen aangevraagd.
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^ voor verschillende doelgroepen zoals huishoudens en bedrijven, verschillend wordt uitgewerkt
(doelgroepgerichte aanpak). De meest bedrijven lijken overigens al goed op de hoogte te zijn als het 
gaat om (deels verplichte) besparingsmaatregelen ('het laaghangend fruit'). Het is vooral belangrijk 
dat we afspraken met de grootverbruikers in onze gemeente over het beperken en monitoren van 
de elektriciteitsvraag en de verduurzaming daarvan;

^ een extra impuls krijgt in de focusgebieden waar de warmtetransitie in Veldhoven gaat starten 
(D'Ekker, De Polders en 't Look) en op de bedrijventerreinen. Daar gaan we gebiedsgericht aan het 
werk.

Zelf geven we als gemeente het goede voorbeeld door energie te besparen in onze gemeentelijke gebouwen 
en de openbare verlichting en hierover regelmatig te communiceren.

4.2 Flexibel werken binnen bestaande mogelijkheden
Zoals in 3.2 is uitgelegd, is netwerkcongestie een belangrijk aandachtspunt. De beperkingen van het 
bestaande netwerk zijn van invloed op onze 
aanpak. We benutten de kansen die er, 
rekening houdend met het bestaande 
netwerk, nog wél zijn. Dat betekent dat we 
inzetten op kleinere installaties die nog niet 
tegen de beperkingen van het net aanlopen.
Maar we kiezen daarnaast voor een 
innovatieve aanpak. In samenwerking met 
marktpartijen zoals vastgoedeigenaren, 
energiebedrijven en ontwikkelaars 
onderzoeken we de mogelijkheden voor 
flexibele benutting van het netwerk (zie 
kader). Waar mogelijk faciliteren we 
technische oplossingen en brengen we 
partijen bij elkaar en denken we mee.
Uiteraard is Enexis hierbij een belangrijke 
partij. Om extra knelpunten te voorkomen, 
bekijken we met Enexis waar we het beste 
gebiedsgericht aan de slag kunnen gaan. Dit 
doen we op lokaal niveau, maar vooral ook in 
regionaal verband (SGE- en MRE-gebied). De 
vraagstukken die met congestie te maken 
hebben, overstijgen in veel gevallen de 
gemeentegrenzen.

4.3 Financiële participatie
Eén van onze uitgangspunten is dat iedereen mee kan profiteren van hernieuwbare opwek. We streven naar 
een eerlijke verdeling van lasten en lusten. Bij grootschalige opwek is minimaal 50% lokaal eigendom het 
uitgangspunt, zoals ook in het Klimaatakkoord en de RES is opgenomen.

Hierbij kan het zowel gaan om grootschalige opwek op dak of land gaan. De coöperatieve aanpak heeft onze 
voorkeur. Daarbij kunnen inwoners van Veldhoven (via een coöperatie) actief participeren in de duurzame 
ontwikkeling van hun leefomgeving. Minimaal 50% is weliswaar het uitgangspunt, maar we omarmen

Mogelijkheden flexibele benutting
Het elektriciteitsnetwerk is overbelast waardoor 
nieuwe opwekinstallaties met een 
grootverbruikaansluiting niet meer overal 
aangesloten kunnen worden. Hieronder beschrijven 
we een paar mogelijkheden die (onder de juiste 
condities) kunnen zorgen voor betere benutting van 
het netwerk:
1. De opgewekte elektriciteit rechtstreeks leveren 

aan grootverbruikers van elektriciteit met als doel 
geen nieuwe netcapaciteit op te eisen. Eventueel 
aangevuld met een lokaal netwerk;

2. Tijdelijk terugschroeven van de capaciteit van de 
installatie tot onder 70X van het piekvermogen 
(curtailment) met bijv. batterijen en/of omzetting 
naar warmte;

3. Vermijden van piekbelastingen door bijvoorbeeld 
oost-west-opstellingen van zonnepanelen;

4. Geschikte gebieden (ruimtelijk en qua net) in 
kaart brengen en koppelen aan ontwikkelaars.
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projecten waar dit percentage 
hoger ligt. De financiële 
participatie zorgt voor 
draagvlak en terugvloeiing van 
inkomsten naar de omgeving 
en kan leiden tot een grotere 
betrokkenheid en acceptatie 
van energieprojecten. We 
hebben de intentie om te 
werken volgens het financiële 
participatiemodel zoals 
ontwikkeld voor de RES in 
samenwerking met de 
energiecoöperaties (zie figuur 
4.1). Regionaal wordt dit nog 
verder uitgewerkt en in het 
nog te ontwikkelen 
afwegingskader voor onze 
gemeente nemen we dit mee.

4.4 Duurzaamheid in brede zin
Het thema Energie maakt onderdeel uit van een bredere Veldhovense duurzaamheidsaanpak. Dit betekent 
dat we alert zijn op ontwikkelingen die weliswaar bijdragen aan de CO2-reductie op ons grondgebied, maar 
tegelijkertijd zorgen voor een indirecte CO2-uitstoot elders. We streven daarom naar het zo efficiënt mogelijk 
inzetten van grondstoffen die nodig zijn in het kader van de energietransitie. Dit betekent onder meer: het 
optimaal benutten van de levensduur van zonnepanelen (ca. 25 jaar). Zonnepanelen worden momenteel 
voor ca. 90% gerecycled, maar er is vaak sprake van laagwaardige herinzet6. Inmiddels zijn volledig circulaire 
zonnepanelen verkrijgbaar. Deze worden nu nog op kleine schaal geproduceerd en hebben doorontwikkeling 
en opschaling nodig om te kunnen concurreren met de al bestaande zonnepanelen. We stimuleren deze 
ontwikkeling door pilots mogelijk te maken en informatie te verstrekken over de mogelijkheden. Dit 
koppelen we aan het stimuleren van andere innovaties zoals de toepassing van lichtgewicht zonnepanelen, 
zonnegevels e.d.

4.5 Zorgvuldige ruimtelijke inpassing
De energietransitie brengt een flinke ruimteclaim met zich mee. Zonnepanelen en andere opwekinstallaties, 
opslagvoorzieningen zoals wijkaccu's en infrastructuur moeten een plek krijgen in onze fysieke leefomgeving 
en nemen dus ruimte in beslag. Ruimte die ook nodig is om te wonen, te werken en te recreëren en die soms 
nog geclaimd wordt vanuit andere opgaven zoals natuurbeleid en klimaatadaptatie.

Efficiënt ruimtegebruik
Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de schaarse ruimte die we hebben, is in kader van de RES-MRE de 
regionale zonneladder ontwikkeld. De zonneladder is gebaseerd op de voorkeursvolgorde die ook landelijk 
gehanteerd wordt voor de opwek van zonne-energie. Op basis van de ladder wordt de voorkeur gegeven aan 
'zon-op-dak'. Samen met zon langs infrastructuur en op braakliggende gronden (onder bepaalde 
voorwaarden) vormen dit de no-regret maatregelen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit.

Financiële participatie - impact

Entiteit I Ontwikkelfonds

Opbrengsten uit Opbrengsten uit
Het protect t

Project nemieuwbaie energie

Bank j’ InvestfíL

Figuur 4.1 Model voor financiële participatie

6 Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV met focus op materiaal en technologie, Materials Innovation Institute, 
mei 2021
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Ontwikkelingen in het 
buitengebied, zoals zon-op- 
landbouwgronden, hebben 
minder de voorkeur, waarbij 
nadrukkelijk wordt gekeken 
naar landschappelijke 
inpassing.

De regionale zonneladder 
gaat niet uit van 
volgtijdelijkheid. In ons 
Veldhovens beleidskader 
benadrukken we dit nog eens 
extra. Dit betekent dat we 
niet eerst alle geschikte 
daken vol willen leggen 
voordat we overgaan naar de 
volgende trede van de ladder.
Deze luxe hebben we
namelijk niet. We hebben alle treden van de ladder nodig om onze lokale en daarmee de regionale en 
landelijke ambities te realiseren.

1. Zon op dak

Op braakliggende grond en pauzelandschappen

3. Langs grootschalige infrastructuur en op industriële plassen (geen natuur)

4. Combinatie van energie met andere opgaven en functies, zoals:

*: ings stads- of dorpsrand bijv gecombineerd met recreatie- en natuurfunctie
Landbouwgronden met meervoudig ruimtegebruik
Op recreatieplassen (geen natuur)
Buffer rondom natuurgebieden ter vervanging van agrarisch gebruik

» Recreatiegebieden, zoals: landgoederen, uitloopgebieden, parken en tuinen

5. Op landbouwgronden, mits:

» Goed mgepast
In verbinding met andere gebiedsopgaven

Dus. Niet in natuurgebieden:
Niet in Natura 2000
Niet in Natuurnetwerk Brabant.

uitzondering mogelijk langs infrastructuur

Figuur 4.2 Zonneladder volgens de RES MRE

Slimme verbindingen en integrale gebiedsontwikkeling
We hanteren de zonneladder heel nadrukkelijk als globale leidraad waarbij we de voorkeur geven aan 
hernieuwbare opwek in de gebouwde omgeving, meervoudig ruimtegebruik en een combinatie van energie 
met andere opgaven en functies (slimme verbindingen). Daarbij denken we bijvoorbeeld aan zonnepanelen 
boven parkeerplekken gecombineerd met laadinfrastructuur. Integrale gebiedsontwikkeling is in principe bij 
alle treden van de ladder een uitgangspunt. Bij de realisatie van opwek, infrastructuur en opslag van 
duurzame energie, bewaken we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en leggen we een link met andere 
ambities, zoals het behoud of zelfs de toename van biodiversiteit.

Energiecoaches helpen met slimme bespaartips
Om klimaatverandering te vertragen, moeten we met z'n allen in actie komen. En vooral ook samen! Daarom zijn sinds het 
najaar van 2021 vijf energiecoaches actief in Veldhoven.

Deze opgeleide vrijwilligers adviseren mede-Veldhovenaren hoe ze thuis energie kunnen besparen. Dat gaat niet om grote 
maatregelen, maar juist om kleine, simpele acties die ook huurders toe kunnen passen. Samen nemen ze het energieverbruik 
en de woning door. Daarna krijgen de bewoners een advies op maat en kunnen ze aan de slag. Voor het milieu én voor hun 
portemonnee!

In dit project werken we samen met woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties. Samen willen we ons extra richten op 
mensen met een smalle beurs, die kwetsbaar zijn bij stijgende energieprijzen. De hulp van een energiecoach is gratis. Het 
wordt aangeboden door de gemeente Veldhoven in samenwerking met Energiebox.

Meer informatie: www.energiebox.org/veldhoven.
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4.6 Onze aanpak op onderdelen
Aansluitend op de strategie, beschrijven we hieronder onze aanpak voor hernieuwbare opwek op 
onderdelen. Bij de uitvoering hiervan sluiten we waar mogelijk aan bij (sub)regionale initiatieven en 
projecten.

Zon op dak en gevels
Het realiseren van zon op dak en gevels heeft onze hoogste prioriteit. Met 
alleen zon op dak kan in theorie ca. 147 GWh aan elektriciteit opgewekt 
worden. Hierbij is rekening gehouden met de oriëntatie ten opzichte van 
de zon en de verwachte geschiktheid van de dakconstructie. We willen 
75% van deze potentie benutten (zie kader) en zetten in op acties om dit 
te stimuleren.

Kleinverbruikers
Als het gaat om kleinverbruikers (huishoudens, kleine bedrijven) zijn er 
vooralsnog geen knelpunten op het netwerk. Mede naar aanleiding van de resultaten van de enquête onder 
inwoners (zie bijlage 2) en de gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven, richt onze aanpak voor 
deze doelgroep zich op:

^ Zorgen voor goede informatie over technische en financieringsmogelijkheden in samenwerking met 
o.a. Veldhoven Duurzaam en de bedrijvenorganisaties;

^ Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gezamenlijke inkoop- of ontzorgingsprojecten;
^ Afspraken maken met de woningcorporaties over zonnepanelen op huurwoningen;
^ Stimuleren van de deelname van kleinverbruikers aan coöperatieve initiatieven.

Zon op dak
110 GWh komt met de huidige 
inzichten overeen met:
^ ca. 207.000 zonnepanelen 

op ruim 21.000 kleine 
daken; En

^ ca. 156.000 zonnepanelen 
op bijna 700 grote daken.

Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de landelijke 
salderingsregeling, houden we rekening met het feit dat 
terugleveren in de toekomst misschien minder interessant 
wordt. Dit betekent dat we inwoners en bedrijven attenderen 
op wat zij kunnen doen om problemen met teruglevering te 
voorkomen. Ook met woningcorporaties willen we deze 
mogelijkheden verder onderzoeken. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om het kiezen voor een oost-west opstelling 
(piekbelasting beperken), het afstemmen van verbruik en 
opwek, het benutten van de mogelijkheden voor opslag (huis- 
of buurtaccu's, laden en ontladen van elektrische voertuigen) 
en het realiseren van 'smart grids'.

Online Energieloket voor Veldhoven
Het verduurzamen van de woning zorgt voor tal 
van vragen en uitzoekwerk. Wat is er in mijn 
woning allemaal mogelijk? Welke subsidies zijn 
er? En hoe vind ik een betrouwbaar bedrijf voor 
het uitvoeren van duurzame maatregelen? 
Hiervoor opende de gemeente Veldhoven in 2021 
een digitaal Energieloket, in samenwerking met 
het Regionaal Energieloket. Inwoners kunnen 
gratis hun vragen stellen over energiezuinig 
wonen.

Grootverbruikers
Bij grootverbruikers ^ 3 x 80A) spelen de problemen ten 
aanzien van teruglevering nu al. Dit wil echter niet zeggen dat 
daarmee de realisatie van grootschalige installaties 
uitgesloten is; het is echter wel complexer. De complexiteit 
zorgt ervoor dat bedrijven huiverig zijn om met zon-op-dak 
aan de slag te gaan. Er zijn technische mogelijkheden, 
waardoor het toch mogelijk is om in overleg met de 
netwerkbeheerder zonnepalen op daken te realiseren. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan direct benutten van de opgewekte

Het Energieloket helpt inwoners om antwoord te 
krijgen op dit soort vragen. En voorziet ze gratis 
van objectieve en transparante informatie. Het 
Energieloket bestaat uit een online kennisbank 
en een klantcontactcentrum voor vragen per 
telefoon en e-mail. Inwoners kunnen er ook 
terecht voor een gratis huisscan en het 
vrijblijvend opvragen van offertes bij 
installateurs. Zo kunnen inwoners genieten van 
een duurzame woning met meer wooncomfort 
en lagere energielasten.

Het online Energieloket voor Veldhoven: 
www.reaionaaleneraieloket.nl/Veldhoven.
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elektriciteit of energieopslag (zie ook kader op blz. 25). Onze aanpak voor deze doelgroep richt zich dan ook 
op:

^ Zorgen voor goede informatie over technische en financieringsmogelijkheden, in samenwerking met 
bedrijvenorganisaties en de netbeheerder;

^ Inventariseren knelpunten netwerkcongestie en onderzoeken mogelijkheden voor flexibele 
benutting: samenbrengen partijen, faciliteren en ondersteunen van pilots;

^ Afstemming met grootverbruikers over opwekmogelijkheden en koppelkansen;
^ Het verbeteren van de slagkracht van bedrijven op de bedrijventerreinen en het gezamenlijk 

onderzoeken van verduurzamingsmogelijkheden bv. door het opzetten van parkmanagement in 
combinatie met een ontwikkelfonds;

^ Ontwikkelen omgevingsplan met daarin mogelijk maatwerkvoorschriften voor bestaande bouw en 
maatwerkregels voor nieuwbouw. Hiermee kunnen we bijv. sturen op oriëntatie op de zon voor de 
nieuwbouw, zodat de opwek van hernieuwbare energie optimaal is. Ook is het mogelijk eigenaren 
van grote daken te verplichten hun dak te gebruiken voor zonnepanelen. Hierover vindt eerst 
regionale afstemming plaats.

Bij het realiseren van grootschalige opwek op dak, zijn meerdere businessmodellen mogelijk, zoals zelf 
investeren met SDE+ subsidie en het verhuren van het dak aan een derde partij. Een model dat bijdraagt aan 
ons streven naar lokaal eigenaarschap en dat we daarom omarmen, is de coöperatieve ontwikkeling van 
zonnedaken. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling door Coöperatie KempenStroom van een zonnedak in 
Zandoerle (100% lokaal eigendom).

-rļdJ-t-H

Bestronics geeft het goede voorbeeld
Het Veldhovense bedrijf Bestronics wordt steeds 
duurzamer. Ondernemers Anton en Hans van Limpt lieten 
onlangs 640 zonnepanelen leggen op hun pand aan De Run 
4545. Daarmee wekt het bedrijf 70X van de energie die het 
nodig heeft, zelf op. Eerder zorgde Bestronics al voor LED 
verlichting, extra isolatie, een deels elektrisch wagenpark 
en het scheiden van afvalstromen.

Wethouder Jeroen Rooijakkers ging op bezoek en was 
onder de indruk. "Dit is een mooi voorbeeld voor andere 
bedrijven die overwegen om zonnepanelen aan te leggen. 
Ben je dat van plan? Wacht dan niet te lang en ga ermee 
aan de slag. Hoe meer daken we samen benutten, des te 
minder buitenruimte we hoeven te gebruiken voor 
duurzame opwek."

Gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed
Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Het gemeentelijk vastgoed dat geschikt is voor 
zonnepanelen, is daar inmiddels van voorzien. Dat geldt nog niet voor al het maatschappelijk vastgoed 
(scholen, sportaccommodaties e.d.). Hier willen we de aanleg van zonnepanelen stimuleren. Samen met de 
eigenaren, beheerders en gebruikers van maatschappelijk vastgoed onderzoeken we de technische en 
financiële mogelijkheden voor zon-op-dak waarbij we zo mogelijk gebruik maken van het provinciale 
ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed.
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Zon op braakliggende grond en pauzelandschappen 
Zon op braakliggende gronden en pauzelandschappen zien we ook als no- 
regretmaatregel. Daarbij stellen we wel de randvoorwaarde dat bij een 
ontwikkeling gewaarborgd kan worden dat de tijdelijkheid van 
zonneparken niet ten koste gaat van het efficiënt gebruik van 
grondstoffen (levensduur panelen zo goed mogelijk benutten of 
hergebruik/recycling garanderen).
Onze rol is in dit geval:

^ Opstellen van een afwegingskader met randvoorwaarden voor 
vergunningverlening;

^ Inventariseren kansen op braakliggende gronden;
^ Beschikbaar stellen van gronden waar wij eigenaar van zijn.

Zon langs grootschalige infrastructuur
Er liggen kansen voor zon langs de A67 (ook benoemd in de RES) en langs 
de Kempenbaan. Ook in de enquête en de gesprekken met de 
stakeholders komt dit als kansrijke optie naar voren. De kansen langs de 
A67 verzilveren, kan alleen in samenspraak met RWS en in regionaal 
verband. Onze aanpak richt zich op:

^ Afstemming met regiogemeenten, provincie en Rijkswaterstaat
over het benutten van de kansen op gronden langs infrastructuur (bv. langs A67);

^ Nader onderzoeken van de mogelijkheden om zonnepanelen te realiseren langs de Kempenbaan.

Combinatie van energie met ander opgaven en functies 
Het heeft onze voorkeur om de opwek van hernieuwbare elektriciteit te 
combineren met andere functies. Bijvoorbeeld door parkeerplaatsen met 
zonnedaken te combineren of door te zorgen dat een zonneveld in het 
buitengebied bijdraagt aan de verbetering van de biodiversiteit. Ook hier 
geven we het goede voorbeeld door de mogelijkheden op eigen gronden 
te onderzoeken en te benutten. Daarbij nemen we de kansen voor een 
combinatie met elektrisch laden van voertuigen mee. We richten ons op:

^ Het geven van het goede voorbeeld: zo veel mogelijk (laten) 
realiseren van zon boven (gemeentelijke) parkeerplekken;

^ Het opstellen van een afwegingskader met randvoorwaarden voor vergunningverlening (zie 5.3). 
Hierbij heeft grondgebonden opwek die gecombineerd wordt met andere functies zoals parkeren, 
de voorkeur.

Zonnecarports
Ca. 13 GWh aan potentiële 
opwek komt overeen met het 
overkappen van ca 15 ha. 
parkeerplaatsen, de helft van 
de totale potentie.

Tijdelijke gronden
Ca. 10 GWh aan potentiële 
opwek, op ca 11 ha. 
pauzegronden en/of te 
realiseren bedrijfsdaken. Dit is 
25% van het totale potentieel.

Langs infrastructuur
Ca. 5 GWh aan potentiële 
opwek, op 6 ha. langs de A67 
en Kempenbaan.

Voorbeeld: De gemeente Dronten heeft achter het 
gemeentehuis het parkeerterrein laten 'overkappen' 
met 1.100 zonnepanelen. Deze zonnepanelen zijn 
gekoppeld aan openbare laadpalen voor elektrische 
auto's en aan een batterij.
(Foto: fotostudio Wierd)
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Zon op landbouwgronden grootschalig opwek buitengebied 
Op basis van de huidige inzichten is de opwekking van zonne-energie op 
(landbouw)gronden in het buitengebied nodig om onze ambitie te 
realiseren. Uit de enquête blijkt dat veel inwoners daar ook niks op tegen 
hebben, als dit gebeurt onder goede voorwaarden. De mate waarin dit 
nodig is, hangt af van 'de invulling' van de andere treden van de 
zonneladder. In de startnotitie is uitgegaan van 26 GWh, gebaseerd op 
een oppervlakte van ca. 30 hectare (5% van de totale potentie). We gaan 
hier voorzichtig mee om en leggen in het nog op te stellen afwegingskader 
de randvoorwaarden vast, waaronder we aan initiatieven in het 
buitengebied willen meewerken.

Voor de realisatie van een zonneveld eisen we bijvoorbeeld een goede inpassing in de omgeving met behoud 
of zelfs versterking van de gebiedskwaliteiten (natuur/biodiversiteit, landschap, recreatie, etc.). Bovendien 
streven we naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap conform de afspraken die in het kader van de RES zijn 
gemaakt (zie 4.3). In het afwegingskader werken we verder uit hoe we dit aandeel kunnen maximaliseren.

Evenals enkele andere gemeenten in onze regio, stellen we een voorlopig maximum vast voor 
grondgebonden opwek in het buitengebied. We willen in eerste instantie niet meer toestaan dan de 
genoemde 30 hectare. Initiatieven voor grondgebonden opwek in het buitengebied worden pas in 
behandeling genomen als het afwegingskader door de gemeenteraad is vastgesteld. Onze rol hierin is:

^ Opstellen van een afwegingskader met randvoorwaarden voor vergunningverlening (zie 5.3).

Algemeen
Naast de hierboven genoemde rollen, zien we ook nog enkele aanvullende en overkoepelende rollen voor 
ons als gemeente. Dit zijn:

^ Het bij elkaar brengen van partijen (dakeigenaren, investeerders, afnemers);
^ Het bewaken dat de doelstellingen voor lokaal eigendom worden gerealiseerd (zo mogelijk i.s.m. 

Veldhoven Duurzaam/Kempenstroom);
^ Het signaleren van koppelkansen (bv. grootschalige opwek in combinatie met laadvoorzieningen);
^ Het signaleren van knelpunten bv. ten aanzien van landelijke subsidieregelingen incl. lobby om deze 

knelpunten op te lossen;
^ Het monitoren van de voortgang en het zo nodig bijstellen van de aanpak.

Grootschalige opwek 
buitengebied
26 GWh komt met de huidige 
inzichten overeen met ca. 30 
ha. zonneveld. Dit is 5% van de 
totale potentie. Ter illustratie: 
het al gerealiseerde zonneveld 
Vooraard is 1,6 ha groot.
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4.7 Samenwerken en participatie
Om de ambities te realiseren werken we nauw samen met partijen uit de samenleving zoals 
woningcorporaties, welzijnsorganisaties, Veldhoven Duurzaam/Kempenstroom en bedrijvenorganisaties. In 
onderstaand overzicht geven we aan hoe we de rol van deze organisaties zien en hoe we graag willen 
samenwerken.

RolPartnerorganisaties Rol

Woningcorporaties * De woningcorporaties en de gemeente werken aan een intentieverklaring 
om samen de verduurzaming van woningen in Veldhoven verder vorm te 
geven. Hierin nemen we bijv. afspraken op over reductiedoelstellingen en 
de organisatie van de samenwerking. Concrete activiteiten worden 
jaarlijks vastgelegd in de prestatieafspraken die met de corporaties 
worden gemaakt.

* Concrete (gezamenlijke) uitvoeringsprojecten worden vastgelegd in de 
Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving.

Welzijnsorganisaties 
(Cordaad en Swove)

* Welzijnsorganisaties hebben een signalerende rol. Zij kunnen knelpunten 
in de wijken signaleren en mensen doorverwijzen.

* Welzijnsorganisaties vervullen bovendien een verbindende rol (sociale 
cohesie, benutten van bestaande netwerken voor bv. communicatie)

Veldhoven
Duurzaam/Kempenstroom

* Veldhoven Duurzaam is een belangrijke partner als het gaat om 
bewustwording en onafhankelijke advisering (o.a. via het 
Informatiecentrum Veldhoven Duurzaam)

* Veldhoven Duurzaam werkt samen met de gemeente aan concrete 
energieprojecten die worden vastgelegd in de Uitvoeringsagenda 
gebouwde omgeving.

* Via Kempenstroom draagt Veldhoven Duurzaam bij aan (grootschalige) 
collectieve duurzame opwek en kunnen mensen uit Veldhoven 
participeren in projecten.

* Met de gemeente zullen afspraken worden gemaakt over het robuuster 
maken van de organisatie.

Bedrijvenorganisaties (o.a. 
VOC, parkmanagement)

* Bedrijvenorganisaties kunnen een rol spelen in de informatievoorziening 
richting bedrijven.

* Bedrijvenorganisaties zijn een belangrijke partner als het gaat om het in 
kaart brengen van knelpunten en het gezamenlijk zoeken naar 
oplossingen (bv. flexibele benutting van het netwerk bij 
congestieproblemen)

Enexis * Enexis is verantwoordelijk voor de infrastructuur in Veldhoven en het 
(samen met Tennet) uitbreiden daarvan.

* We voeren structureel overleg met Enexis over (gebieds)ontwikkelingen 
die ingrepen in het netwerk vereisen en het beperken van 
congestieproblemen.
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MRE-regio/Stedelijk 
Gebied Eindhoven

* Ons beleid ten aanzien van hernieuwbare opwek en besparing draagt bij 
aan de ambities van de Regionale Energie Strategie (RES)-MRE. We 
werken structureel samen met de RES-partners in de regio en (in het 
bijzonder) het Stedelijk Gebied Eindhoven. Waar mogelijk sluiten we aan 
bij initiatieven en projecten op (sub)regionale schaal.

Onze rol als gemeente
De kern van partnerschap en samenwerken is dat alle partijen een bijdrage leveren. Als gemeente willen we 
onze partners zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Iedere samenwerkingspartner is echter anders 
en heeft andere behoeften. Waar de één meer behoefte heeft aan een partij die een verbindende rol speelt, 
is de ander meer op zoek naar een samenwerkingspartner op financieel gebied. Bijvoorbeeld in de vorm van 
subsidies, garantstelling of als participant in initiatieven. We willen hier maatwerk in leveren en afspraken 
maken over hoe wij de samenwerking het beste in kunnen vullen.

Eigen informatiecentrum voor Veldhoven Duurzaam
In de zomer van 2021 openden de vrijwilligers van Veldhoven Duurzaam hun 
eigen informatiecentrum in de City Passage. Iedere zaterdagmiddag kunnen 
inwoners er binnenlopen als ze thuis energie willen besparen. De vrijwilligers 
informeren ze dan graag over zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, 
ventilatie en nog veel meer. Vrijblijvend én laagdrempelig.

De gemeente zorgde voor de ruimte en (samen met ASML) voor het meubilair. 
De vrijwilligers hebben de ruimte opgeknapt en geschikt gemaakt als 
informatiecentrum. Wethouder Vivianne van Wieren toonde zich er blij mee: 
"Dit informatiecentrum is een mooie toevoeging aan het Citycentrum en 
belangrijk voor onze inwoners. De energietransitie is een grote opgave. Met 
hulp van Veldhoven Duurzaam kan iedereen meedoen." Ton Knaapen, de 
voorzitter van Veldhoven Duurzaam, is trots op het informatiecentrum. "We 
verwachten zo veel meer Veldhovenaren te bereiken. Hen helpen we graag, met 
informatie en advies op maat. Zo wordt Veldhoven steeds duurzamer."

Meer informatie: www.veldhovenduurzaam.nl
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5. Middelen en vervolg
In voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we in Veldhoven willen bereiken op het gebied van 
hernieuwbare elektriciteit en besparing en welke strategie we daarbij hanteren. Het realiseren hiervan kost 
geld en tijd. Enerzijds van ons als gemeentelijke organisatie, maar ook van onze partners. In dit hoofdstuk 
gaan we hier wat verder op in. Daarnaast kijken we naar de vervolgstappen die we gaan zetten.

5.1 Capaciteit en middelen
De verduurzaming van Veldhoven in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder is een thema dat 
op de gehele gemeentelijke organisatie betrekking heeft. Zelfs het redelijk specifieke onderdeel waarop dit 
beleidskader betrekking heeft, raakt de werkzaamheden binnen verschillende afdelingen. Denk bijvoorbeeld 
aan het informeren en stimuleren van bedrijven en inwoners en het realiseren van hernieuwbare opwek in 
de openbare ruimte (parkeerdekken, langs infra). Ook willen we als gemeente een verbindende partij zijn die 
kansen signaleert en aan elkaar koppelt. Er is capaciteit nodig om deze werkzaamheden uit te voeren én het 
vraagt om financiële investeringen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen en de verduurzaming 
van onze openbare verlichting (vervanging door LED). Daarnaast moeten partijen als Veldhoven Duurzaam, 
onze welzijnsorganisaties maar ook burgerinitiatieven in staat worden gesteld om een rol van betekenis te 
kunnen spelen. Daarvoor is ondersteuning nodig in de vorm van bijvoorbeeld subsidies, leningen, 
garantstellingen en/of het beschikbaar stellen van gronden of panden.

Een belangrijk aandachtspunt is dat bij veel investeringen de kosten voor de baten uitgaan. Investeringen in 
een technische installatie, maar ook investeringen in tijd om het te organiseren. Na realisatie levert het 
besparingen op doordat bijvoorbeeld de energiekosten lager worden. Sommige investeringen zijn 
structureel van aard (bijv. voor advisering van inwoners bij het verduurzamen van hun huis), andere zijn 
incidentreel (startinvestering voor collectieve opwekinitiatieven) of revolverend (lening).

Hoeveel budget en capaciteit nodig gaat zijn, is afhankelijk van de uitvoering van dit beleidskader en de 
invulling van alle benodigde acties. Om dit te concretiseren gaan we een Uitvoeringsagenda gebouwde 
omgeving opstellen (zie 5.2). De benodigde budgetten zullen vervolgens in de reguliere begrotingscyclus 
meegenomen worden.

5.2 Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving 2022-2025
Na het opstellen van dit beleidskader gaan we onze aanpak verder concretiseren in de Uitvoeringsagenda 
gebouwde omgeving. Hierin komen de uitvoeringsplannen van dit beleidskader samen met die van de 
Transitievisie Warmte. De uitvoeringsagenda omvat op deze manier verduurzamingsplannen voor de 
gebouwde omgeving op het gebied van warmte, elektriciteit en energiebesparing. Door het samenbrengen 
van twee visiedocumenten in één uitvoeringsagenda zorgen we ervoor dat we op een integrale manier met 
het verduurzamen van onze gebouwde omgeving aan de slag gaan. Immers, in de praktijk is het zowel 
belangrijk dat we energie besparen, als dat we benodigde elektriciteit duurzaam opwekken en/of 
overschakelen op een duurzame warmtebron. Zo kunnen we slimme keuzes maken, zoals een combinatie 
van verbeterde isolatie met een warmtepomp en de opwek van groene stroom door zonnepanelen.

In de Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving beschrijven we onze uitvoeringsplannen in meer detail. Dit 
betekent een verdieping op aanpak en plannen om bepaalde doelgroepen te betrekken, ontzorgen of 
belonen. Dit concretiseren we vervolgens verder in programma's en projecten die we de komende vier jaar
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gaan opzetten en uitvoeren. Op deze manier is het duidelijk wat we als gemeente gaan doen en kunnen we 
een inschatting maken wat dat vraagt van onze organisatie (middelen, kennis en inzet).

Een andere belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda is de samenwerking met onze partners. We 
beschrijven hoe we gaan samenwerken en maken afspraken over welke activiteiten we samen op gaan 
pakken. Tot slot geeft de uitvoeringsagenda inzicht in de manier waarop we het werk gaan organiseren: de 
uitvoeringsorganisatie. Er is veel te doen en een goede uitvoeringsorganisatie zorgt ervoor dat de plannen 
die we maken daadwerkelijk gerealiseerd worden.

5.3 Afwegingskader
Een andere vervolgstap is het in 2022 opstellen van het Afwegingskader hernieuwbare grondgebonden 
opwek. Aan de hand van dit afwegingskader kunnen initiatieven voor grondgebonden zon- of windprojecten 
(in het buitengebied) worden getoetst en zo mogelijk vergund. Initiatieven hiervoor worden dan ook pas in 
behandeling genomen als het afwegingskader door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het afwegingskader zal plaats moeten bieden voor een integraal afwegingsproces, waarbij ook andere 
ruimtelijke thema's gewogen zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan wonen, klimaatadaptatie, landbouw etc. 
Uiteindelijk zal dit leiden tot de aanwijzing van locaties waar grondgebonden hernieuwbare opwek is 
toegestaan.

Met het afwegingskader borgen we de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals die in dit beleidskader, de 
provinciale omgevingsverordening, de RES en de Omgevingsvisie zijn vastgesteld. Dit zijn in ieder geval:

^ een kwalitatieve inpassing in de fysieke leefomgeving met behoud of zelfs versterking van de 
gebiedskwaliteiten (natuur/biodiversiteit, landschap, recreatie, etc.);

^ het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. We nemen procesafspraken op om dit te 
maximaliseren;

^ de voorkeur om grondgebonden opwek te combineren met andere functies zoals parkeren;
^ het optimaliseren van grondstoffengebruik (levensduur panelen zo goed mogelijk benutten of 

hergebruik/recycling garanderen).

Dit invulling van dit afwegingskader heeft een grote ruimtelijke, maar ook sociale impact. We gaan hierin 
zoekgebieden aanwijzen voor hernieuwbare opwek, maar ook afspraken vastleggen over proces- en 
financiële participatie waarmee initiatiefnemers vervolgens aan de slag gaan. De samenleving wordt dan ook 
nauw betrokken, zowel aan de voorkant (de totstandkoming van het kader) als bij de daadwerkelijk 
uitvoering (participatie in projecten).

5.4 Borging beleidskader
Het beleidskader wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee bepaalt de gemeenteraad de kaders 
voor de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven. De uitvoering van het 
beleidskader wordt voor de periode 2022 - 2025 vastgelegd in de Uitvoeringsagenda gebouwde omgeving. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt deze Uitvoeringsagenda vast. De middelen die nodig zijn 
voor de uitvoering worden ter beschikking gesteld via de gemeenteraad.

Dit beleidskader is opgesteld met de inzichten die we op dit moment hebben. De ontwikkelingen rondom 
het opwekken van hernieuwbare energie gaan echter snel. Daarom zullen we in aan het einde van de 
looptijd van het Uitvoeringsprogramma in 2025 de eerste keer evalueren of we op koers liggen en of het 
beleidskader moet worden bijgesteld. Vervolgens zullen we dit iedere 4 tot 5 jaar herhalen.
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Bijlagen



Bijlage 1 Begrippenlijst

TWh = terawattuur
GWh = gigawattuur 
kWh = kilowattuur

1 TWh = 1000 GWh^ 1 miljard kWh
Een gemiddeld huishouden in Veldhoven gebruikt ca. 3.100 kWh per 
jaar

CO2 Kooldioxide. Een belangrijk broeikasgas dat o.a. vrijkomt bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen.

Fysieke leefomgeving De 'fysieke leefomgeving' staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. 
Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, 
sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Er bestaat geen formele afbakening 
van de fysieke leefomgeving. Gemeente bepalen in de omgevingswet 
zelf wat hier wel en niet onder valt.

Gebouwde omgeving Onder gebouwde omgeving vallen alle gebouwen in de gemeente 
onderverdeeld in woningen en utiliteiten. In dit kader valt ook de 
ruimte tussen de bebouwing onder het begrip gebouwde omgeving, 
zoals bijv. parkeerplaatsen en wegen. We beperken ons bij deze ruimte 
tot de bebouwde kom.

Grootschalige opwek Opwekinstallaties met een vermogen groter dan 15 kWp (ca. 40 
zonnepanelen), conform RES.

Grootverbruiker Een grootverbruiker heeft een elektriciteitsaansluiting die groter is dan 
3x80 Ampère. Dit zijn vaak grote bedrijven.

IPCC Klimaatrapport Periodieke rapportage van het Intergovernmental Panel on Climate 
Change over klimaatverandering

Kleinverbruiker Een kleinverbruiker heeft een elektriciteitsaansluiting die kleiner is dan 
3x80 Ampère. Woningen vallen hieronder, maar vaak ook kantoren en 
kleine bedrijven.

PV-panelen Fotovoltaïsche panelen, zonnepanelen die elektriciteit opwekken. PVT- 
panelen (T - thermisch) leveren ook warmte op.

RES (Regionale Energie 
Strategie)

Strategie op regionaal niveau, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 
gemeenten, provincie, waterschap en netbeheerder over de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving en de grootschalige opwek 
van duurzame elektriciteit.

SDE Subsidieregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. 
Landelijke regeling voor de stimulering van o.a. grootschalige duurzame 
opwek van elektriciteit.
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Bijlage 2 Resultaten inwonersenquête

In september 2021 is een digitale enquête uitgezet onder de inwoners van de gemeente Veldhoven over het 
thema hernieuwbare opwek. Deze is uitgezet via de beschikbare gemeentelijke kanalen zoals Facebook en 
de nieuwsbrief energietransitie. De uitkomst van deze enquête is niet representatief voor alle inwoners van 
Veldhoven, maar geeft wel een globaal beeld.

Uitkomsten enquête:

^ 133 deelnemers, voor 4^ afkomstig uit Heikant/de Kelen.
^ 94% van de deelnemers is particulier woningeigenaar zonder afhankelijkheid van VVE
^ Bijna 3 op de 4 deelnemers heeft zonnepanelen op de eigen woning of wil deze.

Nee. en die wil ik ook niet: 9.07?fo

Ja: 39.85*4

Nee. en ik weet niet of ik die wil: 1 ľ.29%

Nee. maar die wil ik wel: 33.SJVo

^ Belangrijkste reden om zonnepanelen te plaatsen is dat het de energierekening omlaag brengt (96%), 
maar het milieu is ook een belangrijke reden (77%). Voor 26% van de deelnemers die al zonnepanelen 
hebben, waren de positieve verhalen uit de omgeving aanleiding om deze aan te schaffen. Voor 15% was 
dat omdat ze mee konden doen aan een collectieve actie. Overige genoemde aanleidingen zijn: 

o willen bijdragen aan de energietransitie/beter milieu; 
o goede investering (van spaargeld); 
o halen van de bouwnorm.
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^ De redenen waarom deelnemers (nog) geen zonnepanelen hebben of daarover twijfelen zijn zeer divers: 
Als andere redenen worden o.a. genoemd:

Ik west niet of mijn dak geschikt e voor zonnepan...

Ik heb er geen geld voor 

Ik weet niet hoe dat moet 

Met duurt te lang voordat Ik het hebterugverdend 

Mijn woningcorporatie bedt ze niet aan 

Ander

0 10 20 30

o twijfel over de toekomst van de salderingsregeling; 
o te veel schaduw van bomen; 
o nog niet aan toe gekomen; 
o geen lening kunnen krijgen; 
o constructie/dak is (nog) niet geschikt.

^ Deelnemers die geen zonepanelen willen geven hiervoor als reden aan:

Mijn dak is niet geschikt voor zonnepanelen 

Ik besteed mijn geld liever anders 

Ik vind het lelijk 

Ik vind het teveel gedoe om het uit te zoeken

Ander

0 2 4 6 8 10

Als andere redenen worden o.a. genoemd:
o twijfels over milieubijdrage: productie kost CO2 en recyclebaarheid is beperkt; 
o risico's/brandgevaar;
o leeftijd
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Op de vraag wat de deelnemers een overtuigende reden vinden om aan een collectieve inkoopactie van 
zonnepanelen mee te doen is als volgt geantwoord:

Een lagere prijs per zonnepaneel

Met is minder ingewikkeld omdat de aanbieder alles

Met is betrouwbaar

Er zit langer garantie op de zonnepanelen

Ander

^ ca. 14% van de deelnemers zou graag meedoen aan een actie waarbij de zonnepanelen betaald worden 
via de energierekening, zonder dat deze omhoog gaat. Daarbij zijn de zonnepanelen na ca. 15 jaar 
afbetaald. De overige deelnemers niet omdat: 

o ze het liever zelf betalen (36%); 
o ze al zonnepanelen hebben (32%); 
o ze geen zonnepanelen willen/kunnen plaatsen (3%).

^ 56% van de deelnemers vindt het prima om (onder voorwaarden) in het buitengebied een zonnepark te
ontwikkelen ter compensatie van woningen waar de inwoners geen zonnepanelen op kunnen of willen 
leggen.

Ander: 5.79?

Prima: 24.56“

geen mening over omdat ik net weet wat ...: 2.63?o

Geen goed dee. want het 6 elijk: 18.42?o Prima, maar net in het buitengebed: 6.14.-o

Prima, maar aleen in het buitengebed ab dat ne...: 16.6/

Prima, maaralleen in het buitengebed ab dat ne...: 15.79r«
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Diverse initiatieven waar informatie over zonnepanelen kan worden gevonden/opgehaald zijn niet 
bekend bij de deelnemers of men weet niet hoe ze er gebruik van kunnen maken:

Ik ken het initiatief 
en ík weet hoe ik er 

gebruik van kan 
maken

(1)
ĩ X

www.zonnescanbrabant.... 30 x. 26,55

Veldhoven Duurzaam 62x 54,39

https: //regionaalenergie» 41x 36,28

Gemeentelijke nieuwsbr.„ 6İX 53,51

Ik ken het initiatief, 
maar ik weet NIET hoe ik Ik ken het

er gebruik van kan 
maken

dj

initiatief
niet

O)

í % I X a ±

5x 4,42 78x 69,03 2,42 0,88

1 8x 15,79 34x 29,82 1,75 0,89

15x 13,27 57x 50,44 2,14 0,92

9x 7,89 44x 38,60 1,85 0,95

^ . i:ś:; ţjtinüiJefclM lO;

Standard deviation (i)

1 2 3

^ Ook diverse mogelijkheden om de zonnepanelen te financieren zijn niet bekend of men weet niet hoe ze 
er gebruik van kunnen maken:

k ken de
mogelijkheid en ik 

weet hoe ik er
Ik ken de

mogelijkheid, maar ik Ik ken de
^ Reke-ikjrKÍy gemiddelde l O)

gebruik van kan weet NIET hoe ík er mogelijkheid Standard deviation (t)

maken gebruik van kan maken niet 1 2 3
M) m (3)

l X l X l X e ± V

Extra hypotheekruìmte v.„ 54x 47,79 23x 20,35 36x 31,86 1,84 0,88

Landelijke Energiebespa... 29x 25,66 16x 14,16 68x 60,18 2,35 0,86 ]
Btw-teruggave 70 x 61,40 21x 18,42 23x 20,18 1,59 0,81

Subsidieregeling Coöper... 19x 16,67 15x 13,16 8ūx 70,18 2,54 0,77
i

Investeringssubsidie Duu... 21x 18,58 13x (1,50 79x 69,91 2,51 0,79

^ ca. 84% van de deelnemers ziet andere kansen voor zonnepanelen in de gebouwde omgeving dan alleen 
zon op dak. Met name langs wegen en andere infrastructuur wordt als kans gezien. Als andere optie 
wordt vooral het overkappen van parkeerplaatsen genoemd.

Op braakliggende terreinen 

Langs wegen en anctere infrastructuur 

Op gevels

Ik zie geen andere mogelijkheden dan zonnepanelen ...

Ancter

0 20 40 60 80
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^ Ongeveer de helft van de deelnemers geeft aan niet betrokken te hoeven worden bij projecten over 
zonnepanelen. De andere helft wil graag inspraak in het beleid dat de gemeente maakt hierover en over 
zonnepanelen die op zichtbare plaatsen in de buurt worden gerealiseerd

Ik wil niet betrokken worden

Zonnepanelen op zichtbare plaatsen in mijn buurt 

Zonnepanelen op zichtbare plaatsen in de gemeente 

Zonnepanelen langs infrastructuur 

Zonnepanelen op braakliggend terrein in de gebouwd...

Zonnepanelen in het buitengebied 

Bij het beleid dat de gemeente maakt over zonnepan...

Ander

0 20 40 60

• Op de vraag hoe de gemeente inwoners het beste kan stimuleren om zonnepanelen te plaatsen, blijkt 
dat de deelnemers vooral denken dat goede informatieverstrekking over financiering en mogelijkheden 
stimulerend werkt. Daarbij wordt opgemerkt dat de informatie:

o duidelijk inzicht moet geven wat de financiële en milieueffecten zijn; 
o direct te vertalen moet zijn op de eigen situatie; 
o de voor- én nadelen moet laten zien.

Daarnaast zien ze een lokale subsidieregeling en een gezamenlijk inkoopactie als goede stimulans.

Inwoners informeren over cte mogelijkheden om zonne... 

Inwoners informeren over bestaande financ íe rings mo...

Goede voorbeelden laten zien 

Een bkale subsidie regeling starten om projecten v... 

Een gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen org... 

Inwoners laten meedoen met grote zonne projecten (d... 

Inwoners eerder betrekken bij moge lijke verduurzam...

Ander
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