VI. 2020-18 het voorstel tot het vaststellen beleidskader zonne- en windenergie.
De fractie geeft, binnen de bebouwde kom, de voorkeur aan zonnepanelen op daken. Indien
ontoereikend geldt voor ons als uitgangspunt c.q. als aanvullend kader een multifunctioneel c.q.
dubbel grondgebruik (boven parkeerplaatsen etc.). Buiten de bebouwde kom spelen waarschijnlijk
met name de zoeklocaties voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie uit de Regionale
Energie Strategie een rol. De fractie is van mening dat terughoudendheid geboden is bij de
ontwikkeling binnen onze gemeente van de zoeklocaties voor het grootschalig opwekken van zonneen windenergie met name ten noorden en westen van het kerkdorp Waalre, omdat naar onze
opvatting daarmee een te grote aantasting van natuur en landschap plaatsvindt.
Vraag: Graag uw mening over dit aanvullend kader te weten: De voorkeur gaat binnen de bebouwde
kom uit naar zonnepanelen op daken. Indien ontoereikend geldt als uitgangspunt voor de aanleg van
zonneparken een multifunctioneel c.q. dubbel grondgebruik (boven parkeerplaatsen etc.).
Vraag: Graag uw mening over dit aanvullend kader te weten: Terughoudendheid is geboden bij de
ontwikkeling van zoeklocaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie uit de
Regionale Energie Strategie, met name gelegen ten noorden en westen van het kerkdorp Waalre.
Het voorliggende beleidskader gaat niet over de ruimtelijke inpassing van projecten als zodanig.
Zaken als dubbel grondgebruik en het ambitieniveau ten aanzien van zoekgebieden voor
grootschalige opwek is onderdeel van Regionale Energie Strategie (RES) en de ruimtelijke vertaling
daarvan op lokaal niveau. Het beleidskader zonne- en windenergie richt zich op de wijze waarop
projecten in participatieve zin tot stand dienen te komen. Deze participatie richt zich op waar en
onder welke financiële condities projecten binnen de zoekgebieden tot stand komen.
Vraag: Maakt een profijtplan deel uit van het voorstel (omwonenden hebben meer profijt).
De ontwikkeling en exploitatie van een wind- of zonnepark wordt alleen door de gemeente
toegestaan wanneer deze bij voorkeur
100 o/o, maar ten minste 50 o/o coöperatief is (50 o/o is uitgangspunt Klimaatakkoord), waarbij de
financiële opbrengsten van het wind- of zonnepark zo veel mogelijk terugvloeien naar de lokale
gemeenschap en omgeving.
Ja, dat is de essentie van dit voorstel en maakt een cruciaal onderdeel van uit. In artikel 2, 3 en 4
van hoofdstuk 5 ‘Beleidsregels’ wordt hierop ingegaan.
Vraag: Is het mogelijk om het percentage “tenminste 50% coöperatief” te wijzigen in “tenminste 51%
coöperatief”. Dit
Om te benadrukken dat hier de voorkeur naar uit gaat, maar ook om het coöperatief (inwoners) een
meerderheidsbelang te geven t.o.v. commerciële partijen in een project.
Ja, dat is mogelijk.

