
Wensen/ideeën/suggesties voor de visie energie en ruimte 

Opmerkingen ingebracht door aanwezigen informatiemarkt 23 januari 2020 

nr Wens/idee/suggestie 

1 1. Neem elektrificatie mee van woningen, bedrijven en vervoer. 

2. Zorg voor een gewogen gemiddelde van duurzame energie tot 2050 en verder en niet voor een moment opname in 2030 wat nu wordt 

gedaan. Bovendien denk ik ook dat windparken en zonneparken na 15-25 jaar stoppen.  

2 Wijs nu windmolengebieden aan. Gemiddelde ontwikkeltijd is 10 jaar! Dus nu aanwijzen is noodzakelijk om een (kleine) kans te maken het doel 

van 15 windturbines in 2030 te halen. 

3 • In de visie een goede omschrijving van wat het creëren van natuur voor impact heeft op de bestemming van een perceel. 

• Inzicht in de nog in te richten EVZ’s en de eisen en wensen hieromtrent. Hiermee weet een initiatiefnemer welke waarde er toegevoegd kan 

worden. Hierdoor weet een initiatiefnemer welke waarde er toegevoegd kan worden. 

4 • Voldoende aandacht voor de transitie die bewoners door moeten maken. Geen info op tijd. 

• Aandacht voor “nachtkachels” die overdag productie aan stroom gebruiken en dit als warmte opslaan. 

5 Zonder warmte geen integrale visie energie en ruimte. Laat dit zonnepanelenbeleid de opstart zijn voor het compleet maken van een totaalvisie 

energie en ruimte. 

6 Cluster de zonneparken of liever enkele grote dan meerdere kleine. 

7 Denk aan koppelkansen: 

• Klimaatopgave 

• Recreatie 

• Natuur, etc 

Zorg dat je robuuste groenstructuren maakt. Dit zegt ook iets over waar je zonneparken toestaat. 

8 Langs de A4 wegbermen en midden als zonneparken plaatsen. 

9 Goede voorlichting aan de inwoners van alle kernen omdat met name de inwoners van Dinteloord denken dat Dinteloord het afvoerputje van de 

gemeente is. 

10 Er zou wat meer informatie moeten zijn over het gebruik van waterstofgas. 

11 Onderzoek de mogelijkheid voor op dijken en onrendabele grond. 



nr Wens/idee/suggestie 

12 Dichtbij infrastructuur (snelwegen/wegen), dichtbij afname (kassengebied), cluster de parken, meerdere grote initiatieven ipv veel kleine. 

13 Meerdere locaties bekijken welke nu niet groen gekleurd zijn. 

14 Voldoende inpassing in de natuur. Duidelijke voorwaarden stellen. 

15 1. Over de vergadering heb ik de volgende opmerkingen: 

• te veel toegespitst op zonnepanelen en windmolens.  

Andere vormen van energie worden niet of onvoldoende meegenomen in de visie en ruimte. In de vijfstappen zou op zijn minst een 

andere vorm van collectieve vormen van energie, die minder belastend zijn voor het landschap benoemd moeten worden. Bijvoorbeeld: 

warmte uit de omgeving (bodem of lucht)  en  warmtelevering met een warmtenet. 

• het was erg gericht op bedrijven.  

In de visie worden mogelijkheden voor de overstap naar een gasloze woning onvoldoende belicht. Thans wordt mentale ingezet op het 

produceren van elektra middels PV-panelen en windmolens. Bewoners moeten in die situaties om hun woning te verwarmen kiezen 

voor een  bodemwarmtepomp  (laagtemperatuurverwarming, warmwater en passieve koeling) of een luchtwarmtepomp 

 (laagtemperatuurverwarming; warmwater i.c.m. een elektrisch element.) Lang niet alle woningen zijn hiervoor geschikt.  

2.  Ideeën, wensen of suggesties: 

Ik wil de Gemeente wijzen op andere vormen van collectieve hernieuwbare energie zoals:

• Gebruik van warmte uit de omgeving 

o Bodemwarmtepomp (open of gesloten systeem) 

• Warmte levering met een warmtenet 

o temperatuurniveau laag (warmte koude opslag) 

o temperatuurniveau hoog (middels geothermie) 

De optie warmte levering met een warmtenet geeft een hoog comfort, waarbij w.k.o. gecombineerd kan worden met geothermie.  

( https://www.geothermie.nl/index.php/nl/geothermie-aardwarmte/wat-is-geothermie ) 

ER kan meer ingezet worden op burgerinitiatieven (voorlichting, meer aandacht geven aan dit onderwerp) onder auspiciën van een Dorpsraad 



begeleid door de Gemeente. 

Belangrijk is dan dat er een ‘mandaat is vanuit die buurt. Dorpsraden kunnen hier aandacht aan geven. De gemeente kunnen hierbij behulpzaam 

zijn, om bijvoorbeeld iets van een buurtvereniging of een lokale energiecoöperatie op te richten.  

Buurkracht (www.buurkracht.nl) kan ondersteuning bieden om een wijk of buurtorganisatie vorm te geven en in te richten. 

De Brabantse Milieu Federatie geeft aan ( https://www.brabantsemilieufederatie.nl/themas/energie/ )dat: 

• zij lokale energie- (en warmte)initiatieven ondersteunen; 

• zij onderdeel uitmaken van de Participatiecoalitie, waarin wij samen met de partijen als EnergieSamen, HIER Klimaatbureau, LSA 

Bewoners en Buurkacht wijk-initiatieven ondersteunen om aardgasvrij te worden.  

BMF kunnen burgers (Dorpsraden en Gemeente) voorzien van advies, informatie en goede voorbeelden/bijeenkomsten van elders in het land 

waar het proces (opgestart vanuit een burger initiatief) is begeleid en gekoppeld aan organisaties zoals: Buurtwarmte en Buurtkracht. 

BMF geeft o.a. aan dat: 

• er handreikingen zijn voor gemeenten om hen te helpen bij o.a. het opstellen van een goede warmtetransitie-visie. Deze (en andere) 

handreikingen kunnen meegenomen worden in het gesprek met de gemeente. In de bijlagen is een handreikingen toegevoegd.  


