Tilburg, 5 december 2018

Aan: Gemeente Reusel-De Mierden
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad
Postbus 11
5540 AA Reusel

Kenmerk: EN 08.00-1567-hg
Onderwerp: Zorgvuldig zoekproces en participatie BMF in vervolgproces grootschalige wind- en
zonne-energie

Geacht college, geachte raad,
Vanuit onze achterban hebben wij bericht ontvangen dat de vijf Kempengemeenten een
haalbaarheidsonderzoek hebben uitgevoerd naar grootschalige wind- en zonne-energie. Dit
onderzoek draagt bij aan het doel om een energieneutrale gemeente te worden. De BMF,
Natuurmonumenten, Brabants Landschap en lokale natuur- en milieuorganisaties onderschrijven
het belang van het realiseren van energiebesparende maatregelen en een omschakeling naar
duurzame energieopwekking.
Situatie Kempen
In het haalbaarheidsonderzoek zijn kansenkaarten opgenomen waar grootschalige zonne- en
windenergie mogelijk is in de Kempen. In december worden de raden gevraagd om:
1. In te stemmen met het uitvoeren van een vervolgproces voor de uitwerking van
toetsingskaders en beleid.
2. In te stemmen met het betrekken van stakeholders bij de beleidsvorming.
Standpunt BMF
Wij vinden het positief dat vijf gemeenten samen de regie nemen en kaders ontwikkelen inzake de
energietransitie. De uitdaging is om de benodigde energiemaatregelen te realiseren zonder verlies
van de waardevolle landschappen, natuurgebieden en landgoederen in Brabant waarvoor wij
opkomen en waarvan (Brabantse) burgers dag in dag uit genieten.
In het uitgevoerde onderzoek missen we de lagenbenadering, waarin de onderste laag wordt
gevormd door geomorfologie, bodemtypologie en het watersysteem en de hiermee samenhangende
natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische landschapswaarden. Hierdoor lijkt het alsof de
haalbaarheidsstudie belangrijke natuur- en landschapswaarden niet of onvoldoende meeneemt.
Wij verzoeken u overigens dringend om ervoor te zorgen dat er geen negatieve effecten optreden
op het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het idee in het Haalbaarheidsonderzoek waarbij duurzame
energie in natuur wordt gerealiseerd, staat daarmee op gespannen voet. Natuur is al slachtoffer van
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klimaatverandering, het is ongewenst en naar onze vaste overtuiging onnodig dat natuur ook weer
aangetast moet worden voor de oplossing van het klimaatprobleem.
Om te komen tot goede plannen en goede locaties die op draagvlak kunnen rekenen, geven wij u de
volgende aanbevelingen mee:
1. Stel als gemeenten concrete energiedoelen, passend binnen de gemeentelijke
klimaatambities en het nationale klimaatakkoord. Energiebesparing verdient daarbij
maximaal aandacht, want voor iedere joule die bespaard wordt, hoeven er drie niet
opgewekt te worden.
2. Betrek mensen heel vroeg bij plannen bij de ontwikkeling van de gemeentelijke doelen en
verkenning van geschikte plekken. Neem zorgen serieus en zoek manieren om daaraan
tegemoet te komen.
3. Laat woonomgeving, natuur en landschap vanaf het begin mede bepalend zijn voor de
keuze van geschikte locaties.
4. Laat natuur, landschap en leefomgeving mee profiteren van een energieproject. Door
energie gaat ons landschap veranderen. Gebruik een deel van de opbrengst voor
investeringen zodat ook nieuwe landschappen ontstaan die waarde hebben voor natuur en
gebruikers.
5. Laat mensen meedoen en meeprofiteren. De Natuur en Milieufederaties hebben in het
klimaatakkoord met succes bepleit dat energieprojecten voor 50% in lokaal eigendom dient
te komen. Daardoor worden mensen mede-eigenaar en beslissen ze zelf hoe de
opbrengsten worden ingezet.
Vervolg
Wij verzoeken u om bovenstaande aanbevelingen mee te nemen in het vervolgproces. De BMF is
zeker bereid om te participeren in het proces van een gedegen locatie-onderzoek naar geschikte
locaties voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Daarbij kunnen we met onze
achterban zoeken naar draagvlak en input in dat proces.
Contact
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Irene Koch. Zij is
telefonisch bereikbaar via 06-211 500 53 of per mail via irene.koch@brabantsemilieufederatie.nl.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Natuurmonumenten, Brabants Landschap en lokale natuur- en milieuorganisaties,

Joris Hogenboom
directeur Brabantse Milieufederatie
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