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Naar aanleiding van de voorliggende notitie strategische keuzes omgevingsvisie nog de 
volgende vragen:

Met betrekking tot grootschalige windenergie was in het concept opgenomen:
Het Dommeldal is de enige plek waar grootschalig windenergie kan worden opgewekt, 
hier moet nog een keuze over worden gemaakt.
In de vast te stellen notitie is opgenomen:
.... tegelijkertijd is dit ook de enige plek in Veldhoven waar windenergie kan worden 
opgewekt. Over de gewenste uitwerking moet nog een keuze worden gemaakt.

1. Dient bovenstaande gelezen te worden dat de keuze voor grootschalige windenergie 
gemaakt (definitief) is en dat nu alleen nog de keuze voorligt m.b.t. de uitwerking of 
wordt het verkeerd begrepen?

Antwoord:
Nee, het enige wat wordt aangegeven is dat, als de gemeente Veldhoven kiest voor 
grootschalige windenergie, dit - op basis van onze kennis over de diverse 
belemmeringen - enkel op deze plek gerealiseerd kan worden. Hiermee is dus nog geen 
keuze gemaakt. Bovenstaande passage is daarmee vooral relevant om aan te geven dat 
we in de andere delen van Veldhoven geen rekening hoeven te houden met een 
mogelijke ruimteclaim ten behoeve van grootschalige windenergie.

2. Verder zijn er verschillende thema's nog niet benoemd bijvoorbeeld anders insteken 
van de regierol, grondbeleid, jeugd en onderwijs. Komen die in de uiteindelijke 
omgevingsvisie nog aan bod?

Antwoord:
In de volgende fase van het proces van de Omgevingsvisie, de Doenfase, gaan we de rol 
en de mate van sturing van de gemeente bepalen. Dit zal in de ontwerp-Omgevingsvisie 
opgenomen worden. Overige onderwerpen die niet direct bepalend zijn voor de manier 
waarop we omgaan met onze fysieke leefomgeving, zijn hier verder niet in uitgewerkt. 
Overigens zijn de ambities voor bijvoorbeeld het onderwijs al vastgelegd in het recent 
vastgestelde IHP. Deze blijft gewoon van kracht. Hoe de stukken zich tot elkaar 
verhouden zal in de uiteindelijke ontwerp-Omgevingsvisie benoemd worden.


