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Regionale Energiestrategie 1.0

Geachte heer Kuppens,
In uw brief van 19 maart heeft u de gemeenteraad van Veldhoven gevraagd om een
zienswijze in te brengen op de concept Regionale Energiestrategie 1.0 van de
Metropoolregio Eindhoven (RES-MRE 1.0). Naar aanleiding van uw verzoek heeft er
een oordeelsvormende raadsvergadering over de RES-MRE 1.0 plaatsgevonden.
Daarna heeft de gemeenteraad de in deze brief opgenomen zienswijze vastgesteld.
Als gemeenteraad onderschrijven we het belang van het, als regio, gezamenlijk
oppakken van de opgaves voor de gebouwde omgeving en de elektriciteitssector uit
het landelijke klimaatakkoord. De Regionale Energiestrategie biedt de mogelijkheid om
afspraken te maken over de wijze waarop we invulling geven aan de energietransitie:
ieder afzonderlijk en in gezamenlijkheid. Als gemeenteraad zijn we blij met de keuze
om parallel aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie 1.0, een
Milieueffectrapportage (plan-MER) uit te voeren. Deze plan-MER draagt bij aan een
zorgvuldig besluitvormingsproces en vormt een goede basis voor de verankering van
de RES-MRE in het lokale beleid. Daarnaast biedt het onze inwoners de mogelijkheid
om met een inspraakreactie input te leveren voor de RES 1.0.
Als gemeenteraad willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Om mee te
nemen in de RES 1.0 die eind dit jaar ter vaststelling aan de colleges en
gemeenteraden aangeboden wordt.
Grootschalige opwekking
De mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie in Veldhoven zijn zeer
beperkt. Dit vanwege allerlei (wettelijke) belemmeringen en met name de
hoogtebeperking vanuit Eindhoven Airport. Daarnaast is het buitengebied van
Veldhoven belangrijk als recreatie- en uitloopgebied voor inwoners en werknemers
van Veldhoven en Eindhoven.
In de concept-RES 1.0 is in Veldhoven aan weerszijde van de A2 en de A67 een
zoekgebied voor grootschalige zonne-energie opgenomen. Direct ten zuiden van de
A67 zijn binnen dit zoekgebied potentiële locaties voor zonneweides oranje
gemarkeerd. Wij zijn het met u eens dat hoofdinfrastructuur (zoals de A2 en de A67)
een mooie kans biedt om energie op te wekken. Waarbij in ieder geval de bermen en
taluds benut kunnen worden. Uit het kaartje valt echter niet af te leiden met welke
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intensiteit/dichtheid (aantal zonnepanelen per hectare) u heeft gerekend. Daarnaast
ontbreekt een definitie van grootschalige opwek. Gezien de eerder genoemde waarde
van ons buitengebied als uitloopgebied, zien wij geen mogelijkheden voor een
‘grootschalige‘ wijze van opwekking. Hiermee is niet gezegd dat er in het aangegeven
zoekgebied geen mogelijkheden zijn. Wel dat deze eerder kleinschalig en ‘ten dienste
van andere opgaven’ ingepast moeten worden.
In de kaart met grootschalige zoekgebieden is in het gebied ten oosten van knooppunt
De Hogt zoekgebied 13 voor windenergie opgenomen. In de concept-RES van 2020
was nog aangegeven dat er (vanuit wettelijk oogpunt bezien) in Veldhoven ten zuiden
van de A67 ook beperkte mogelijkheden voor windmolens waren. Dit komt overeen
met de resultaten van het onderzoek dat bureau Over morgen in 2020 voor onze
gemeente heeft uitgevoerd. Wij zijn benieuwd waarom het zoekgebied voor
windenergie in de concept-RES 1.0 eindigt aan de oostzijde van knooppunt De Hogt.
En we zijn benieuwd naar de mogelijke positionering en de hoogte van de drie
windmolens in het zoekgebied.
Warmte
Eind dit jaar stellen wij als gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast. Hierin geven
wij aan hoe wij de overstap gaan maken naar een duurzame warmtevoorziening voor
onze gebouwen. Wij realiseren ons dat het aanbod van alternatieve warmtebronnen in
onze gemeente en de regio schaars is. Voor een optimale inzet van de beschikbare en
de nog te ontwikkelen bovenlokale warmtebronnen, hebben wij behoefte aan een
regionaal afwegingskader. Hiermee kan warmte van bovenlokale bronnen op een
eerlijke manier verdeeld worden over de regio. En beschikken we over een set van
spelregels voor commerciële warmtebedrijven. In de concept-RES 1.0 wordt
aangegeven dat een regionaal afwegingskader pas in de RES 2.0 ontwikkeld wordt.
Wij willen er echter voor pleiten om hier niet mee te wachten. Aangezien gemeenten
uiterlijk dit jaar hun Transitievisie Warmte afronden en daarna aan de slag gaan met
de uitvoering.
Besparing
Wij zien veel mogelijkheden in de beschreven besparingsaanpak per doelgroep.
Ter aanvulling op de inventarisatie die heeft plaatsgevonden voor de doelgroep
bedrijven, merken wij op dat VNO-NCW voor bedrijventerrein De Run eveneens een
collectieve verduurzamingsaanpak onderzoekt.
Netwerkcapaciteit
Als gemeenteraad zijn wij een groot voorstander van het zoveel mogelijk benutten van
ruimte op daken, braakliggende terreinen en pauzelandschappen voor de opwekking
van zonne-energie. In Veldhoven hebben we veel (grote) daken die benut kunnen
worden. In de concept-RES 1.0 geeft u aan dat er veel belemmeringen zijn die het
realiseren van zonnepanelen op grote daken in de weg kunnen staan. Waardoor
ontwikkelaars vaak de voorkeur geven aan het ontwikkelen van zonneweides in het
buitengebied. In de bijlage 4.1 ‘No regret’ worden acties op gemeentelijk,
provinciaal/regionaal en rijksniveau benoemd die genomen kunnen worden om deze
belemmeringen weg te nemen. Zo wordt als mogelijke regionale actie benoemd dat bij
nieuwbouw in de regio als voorwaarde gesteld kan worden dat het dak vol gelegd
moet worden met zonnepanelen. Graag zien wij dat in de RES 1.0 concreet wordt
afgesproken welke acties we op regionale schaal daadwerkelijk oppakken.
In de bijlage 4.1 ‘No regret’ staat het belang van prioritering en programmering van
het aansluiten van initiatieven voor de opwekking van zonne- en windenergie op het
netwerk. In de concept-RES 1.0 wordt hier echter nog geen invulling aan gegeven.
Graag zien we dat dit in de RES 1.0 alsnog gebeurt. Zodat er zo efficiënt mogelijk
gebruik gemaakt wordt van de beschikbare netwerkcapaciteit. En er zoveel mogelijk
voorrang wordt gegeven aan het volleggen van grote daken met zonnepanelen. Er
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moet in ieder geval voorkomen worden dat er geen netwerkcapaciteit is voor
grootschalige zonnepanelen op daken omdat deze capaciteit al vergeven is aan
zonneweides en windmolens. Enexis heeft wettelijk geen mogelijkheden om
initiatieven te weigeren. Dit betekent dat we als regio afspraken moeten maken over
de voorwaarden die we als gemeenten hanteren bij het verlenen van vergunningen
aan initiatieven.
Gezien de beperkte netwerkcapaciteit is het belang van opslag van elektriciteit groot.
Dit onderwerp verdient naar onze mening, naast het aanwijzen van locaties voor
grootschalige opwekking van duurzame energie, meer aandacht.
Innovatie
In de concept-RES 1.0 wordt het belang van innovatie nadrukkelijk benoemd. Wij zijn
het hiermee eens. En pleiten ervoor om in de keuzes die gemaakt worden, ook al
zoveel mogelijk te anticiperen op de mogelijkheden die innovatie biedt. Zo kan de
mogelijkheid om zon- en windenergie lokaal om te zetten in ‘groene’ waterstof de
afhankelijkheid van voldoende netwerkcapaciteit verkleinen. Dit maakt andere
locatiekeuzes mogelijk.
Uitvoering
In de concept-RES 1.0 staat dat er dit voorjaar verschillende scenario’s voor
samenwerking in de uitvoering worden voorgelegd. Wij zien graag dat deze in de RES
1.0 al vertaald worden in concrete afspraken. Hierbij vragen wij speciale aandacht
voor de gesignaleerde krapte op de arbeidsmarkt. Door dit regionaal aan te pakken,
zorgen we ervoor dat er voldoende geschoold personeel beschikbaar komt. En dat we
de kansen voor de werkgelegenheid optimaal benutten.
Proces
We realiseren ons dat het proces om te komen tot regionale afspraken complex is. En
dat vooraf niet altijd goed in te schatten is, hoe één en ander zal verlopen. Zoals we
eerder al aangaven, zijn we blij met de gemaakte keuze om een milieueffectstudie uit
te voeren. Helaas heeft dit er wel toe geleid dat het besluitvormingsproces en de
planning een aantal keer zijn aangepast. Dit heeft veel flexibiliteit van ons als raad
gevraagd. We pleiten er daarom voor om in de planning richting de RES 2.0 meer
ruimte op te nemen voor onvoorziene zaken. En om de mijlpalen in de besluitvorming
meer leidend te laten zijn.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 21UIT01444.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser
Griffier
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