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Economisch hart van de Kempen
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Uitnodiging informatieavond raad, haalbaarheid wind- en zonne-energie in de Kempen
26 oktober 2018

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond over het proces inzake grootschalige wind- en zonneenergie De Kempen die plaatsvindt op 14 november om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
in Bergeijk.
Aanleiding voor deze bijeenkomst is het raadsvoorstel 'resultaten haalbaarheidsonderzoek en vervolgproces' dat in november en december 2018 in de gemeenteraden van de Kempengemeenten behandeld wordt. De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben als
doel energieneutraalte worden. Om aan deze ambitie te kunnen voldoen is onder andere grootschalige
opwekking van duurzame energie noodzakelijk. Wind- en zonneparken zijn in de Kempen de meest
rendabele technieken hiervoor maar hebben tegelijkertijd grote ruimtelijke impact. ln maart 2018 is
daarom de'Notitie grootschalige wind- en zonne-energie in De Kempen'voorgelegd aan alle Kempencolleges en is ingestemd met het vervolgproces om te komen tot beleid en toetsingskaders voor, en
ontwikkeling van, grootschalige wind- en zonne-energie in de Kempen. Een van de onderdelen van het
vervolg was het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Tijdens de informatieavond geeft de projectleider, Herbert Faber, een presentatie aan de raads- en
commissieleden van alle vijf de Kempengemeenten. De avond is nadrukkelijk bedoeld om de aanwezigen mee te nemen in de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en het bijbehorende vervolgproces. Toehoorders zijn welkom bij de bijeenkomst, maar er is tijdens de bijeenkomst geen gelegenheid
voor insprekers. Onderdeel van het vervolgproces is namelijk een participatietraject, waarbij stakeholders nog voldoende gelegenheid wordt geboden om mee te praten en discussiëren. Het doelvan deze
informatiebijeenkomst is om raads- en commissieleden van de verschillende Kempengemeenten van de
relevante informatie te voorzien en de gelegenheid te bieden vragen te stellen over het haalbaarheidsonderzoek en het vervolgproces ter ondersteuning van de behandeling van het raadsvoorstel in november en december.
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