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Geachte heer Schoots,

In uw notitie "schriftelijke vragen naar aanleiding artikel Eindhovens Dagblad d.d.
27-5-2oL9 "Zuidoost-Brabant vraagt om duidelijk beleid zonnepanelen"", stelt u
ons acht vragen met betrekking tot het voorgenoemd onderwerp (artikel 39).
Hierbij beantwoorden wij uw vragen.

7.

Bent u bekend met de motie "Daken voor zonne-energie,,?
Ja.

2.

Bent u met ons van mening dat het een voorkeur heeft om zoveel
mogeliik dakoppervlak te benutten voor de plaatsing van zonnepanelen
om zo het ruimtebeslag voor de opwek van duurzame energie in de
groene ruimte te beperken?
Ja, wij delen deze opvatting. Tegelijkertijd is het zo dat we de afspraken en
ambities van het Klimaatakkoord alleen voor elkaar kunnen krijgen, als we alle
mogelijke opties van duurzame elektriciteitsopwekking aangrijpen. Naast het
realiseren van zonnepanelen op daken, zullen ook grondgebonden zonnepanelen
en/of windturbines nodig zijn. Een goede landschappelijke inpassing is daarbij
vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt.

3'

Bent u met ons van mening dat een dergelijke motie een krachtig signaat
afgeeft wanneer deze door een hele regio wordt aangehoden?
Ja.

4' Vindt u, net als D66 dat wanneer gemeenten in regionaal

verband
Regionale Energie Strategieën op moeten stellen het ook vreemd als
dergelijke initiatieven buiten elkaar om worden opgesteld?

De betreffende motie is door de gemeente Veldhoven opgesteld en vervolgens
in regionaal verband via de Metropoolregio Eindhoven met de andere 20
regiogemeenten gedeeld. Daarbij is alle regiogemeenten verzocht deze motie
bestuurlijk te steunen , zodat de kans groter is dat de motie ook daadwerkelijk
aangenomen wordt tijdens de ALV VNG op 5 juni 2019. Bij de behandeling van
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alle VNG stukken in onze collegevergadering d.d. 28 mei 2019 hebben wij
uiteraard besloten om de motie "Daken voor zonne-energie" te steunen. Het
streven van de gemeente Veldhoven is om een regionaal en zelfs landelijk breed
gesteunde motie tijdens het VNG congres te presenteren. Dit initiatief is een
mooi voorbeeld van (regionale) samenwerking en het bundelen van krachten
richting het Rijk.

5. Vervult Waalre in de regio nog een kartrekkersrol inzake het thema
duurzaamheid? Zo ja, hoe vervult Waalre deze rol? Zo nee, waarom niet?
Jazeker. Zo trekt portefeuillehouder Uijlenhoet vanuit de gemeente Waalre het
regionale zonnepanelenproject De Groene Zone namens 12 regiogemeenten,
waarbij onze gemeente qua aantal geïnstalleerde zonnepaneelprojecten op
daken één van de koplopergemeenten is binnen dit project. Naast het
stimuleren van zonnepanelen op daken van particulieren via De Groene Zone,
zetten wij ook in op het realiseren van zoninstallaties op gemeentelijke
gebouwen, zoals op de Brede school Aalst en De Pracht (in samenwerking met
energie coóperatie WEL), 't Hazzo en het Huis van Waalre, Een ander thema
waarin wij vooroplopen is duurzame nieuwbouw; al enige jaren voeren wij een
ambitieus beleid op het gebied van duurzaamheid bij alle nieuwbouwprojecten
in onze gemeente. Voor alle nieuwbouwplannen waarbij planologische
medewerking van de gemeente nodig is, wordt meer gevraagd dan de huidige
wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Naast hoge prestatieafspraken op het
gebied van energie, zetten wij ook stevig in op andere duurzaamheidsthema's,
zoals gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Met het
(computer)instrument GPR Gebouw maken wij met bouwende partijen heldere
en toetsbare afspraken. Kiezen voor hoge ambities betekent een hoge GPR
score op de betreffende thema's, hoger dan de meeste andere gemeenten in de
regio. Als laatste voorbeeld in dit kader noemen wij de inbreng van
vertegenwoordigers van onze gemeente in het regionale proces om te komen
tot een RES. Zo trekken wij de RES werkgroep 'Inventarisatie'en leveren we
kennis en expertise in diverse RES gremia.

6.

Hoe gaat de samenwerking binnen de regio op het thema duurzaamheid?
De samenwerking loopt goed, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

7.

Bent u van mening dat het opstellen van een duurzaamheidsagenda met
de gemeenteraad het thema duurzaamheid en de invulling hiervan weer
een positieve boost kan geven?
In lijn met het Waalres Akkoord zetten wij het bestaande duurzaamheidsbeleid
versterkt voort. In aanvulling hierop dragen wij ons steentje bij aan de
Regionale Energiestrategie (RES), zowel qua proces als uitvoering. Dit is een
extra opgave bovenop de bestaande opgave, waarvoor wij in de Kadernota
2020 extra capaciteit vragen. Als gevolg van de afspraken in het
Klimaatakkoord - en daaruit voortvloeiende RES - is het thema duurzaamheid
alleen maar groter en urgenter geworden dan het al was.
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8.

Gaat u de motie "Daken voor zonne-energie" namens waalre mee
indienen tijdens de VNG vergadering 5 juni 20t9?
Wij hebben in onze collegevergadering d.d. 28 mei 2019 besloten om, net als de
genoemde gemeenten in het ED-artikel, de betreffende motie op 5 juni 2019
bestuu rlijk te ondersteunen.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WEÏHOUDERS VAN WAALRE

de secretaris,

J

rgemeester,

.F. Compagne

rs. J.W. Brenninkmeijer
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