
           
 

 

 

 
Amendement  

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni 
2021, behandelende het agendapunt  concept  RES 1.0, 
 
Overwegende dat: 

• Valkenswaard zijn aandeel dient te leveren aan de energietransitie i.c. concept 
RES 1.0; 

• de gemeenteraad nu aan zet is om een formele, inhoudelijke reactie te 
leveren; 

• H&G kennis heeft genomen van het concept alsmede van de lijst Wensen en 
bedenkingen; 

• H&G er behoefte aan heeft haar gereserveerdheid omtrent de werkwijze zoals 
gekozen in de procedure van 30 RES concepten in Nederland uit te spreken; 

• die reserves mede neer te leggen in een amendement; 

• het college verder te voorzien van enkele stevige accenten en prioriteiten in 
genoemde lijst van wensen en bedenkingen; 

 
Besluit het college de volgende aandachtspunten mee te geven: 
Algemeen mbt RES proces: 

• Aandacht vragen in het (boven)regionale overleg voor de onoverzichtelijkheid 
van (te) veel regioprogramma’s; 

• Aandacht vragen op regionaal en landelijk niveau voor de milieu- en 
gezondheidsschade voor omwonenden en natuur door m.n. windturbines (is 
aangetoond door onderzoeken). 

Specifiek voor Valkenswaard: 

• De innovatiekracht van deze regio optimaal benutten; 

• Het eigenaarschap van de energietransitie eveneens neerleggen bij inwoners, 
bedrijven enz; 

• In Valkenswaard de hoogste prioriteit geven aan de ontwikkeling van de 
ruimtelijke, lokale, groene kwaliteit; 

• De ontwikkeling van Valkenswaard tot “groen leisure” gebied voorop stellen; 

• Valkenswaard feitelijk en reëel gezien géén geschikte gebieden kent voor 
grootschalige opwek energie door haar ligging in (veelal beschermde) natuur; 

• De harde conclusie te trekken dat Valkenswaard daardoor geen zoekgebieden 
voor grootschalige opwek ter beschikking heeft; 

• Als heel belangrijk meenemen in het regionaal overleg dat Valkenswaard  
daarentegen wel aanzienlijke groene gebieden (Natura 2000) ter beschikking 
heeft. Gebieden die Valkenswaard dient te onderhouden en waarvan de 
voordelen (opname stikstofuitstoot, ontstaan van schone lucht) voor iedereen 
in de wijde omgeving zijn. 

 
Fractie H&G. 
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