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Kernboodschap voorstel:
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in heel Nederland in 2030 nieuw vermogen
aan hernieuwbare energie (elektriciteit) op land moet worden opgesteld dat optelt tot
tenminste 35 TWh (terawattuur). Aan de hand van zoekgebieden geeft de RES
planologische mogelijkheden aan voor grootschalige zonne- en windenergieprojecten op
Waalres grondgebied.
Naast de planologische mogelijkheden zijn ook kaders gewenst waarbinnen initiatieven
kunnen worden gerealiseerd waarbij onze eigen inwoners een actieve rol spelen bij de
ontwikkeling van de duurzame elektriciteit en het in gang zetten van de lokale
energietransitie. Hiermee behoudt de gemeente Waalre de regie op de ruimtelijke
ontwikkeling van projecten en zorgt tegelijkertijd voor een rechtvaardige verdeling van
lasten en lusten van de gevolgen van diezelfde energietransitie.
Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente Waalre beleidsregels opgesteld. De
ontwikkeling en exploitatie van een wind- of zonnepark wordt alleen door de gemeente
toegestaan wanneer deze bij voorkeur 100%, maar ten minste 50% coöperatief is (50%
is uitgangspunt Klimaatakkoord), waarbij de financiële opbrengsten van het wind- of
zonnepark zo veel mogelijk terugvloeien naar de gemeenschap en omgeving.

Voorstel aan de gemeenteraad
De Beleidsregels Coöperatief ontwikkelen van zon- en
windenergieprojecten vast te stellen.
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In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten
nog beantwoording behoeven:
Fractie VVD:
1. Wat wordt verstaan onder grootschalige opwek? Wat is de ondergrens?

Het college heeft toegezegd:
1. Bovenstaande vragen te beantwoorden.

Beantwoording college vragen:
Onder grootschalige opwek wordt verstaan de duurzame opwek van elektriciteit op grote
schaal. Het gaat dan om zonneweides en windmolens. De ondergrens die hierbij wordt
gehanteerd vanuit de RES is 15 kWp (kilowattpiek). Dus wanneer de opwekinstallatie
een groter vermogen heeft dan 15.000 Wp (wattpiek), is er sprake van grootschalige

opwek. Dat is altijd het geval voor een windmolen. Afhankelijk van de grootte levert een
windmolen tussen de 2 en 8 MWp (megawattpiek). Om een zonneweide 15.000 Wp
(wattpiek) te laten leveren heb je rond de 50 panelen nodig.
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