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Geachte leden van de commissie grondgebiedzaken,

Ook het bestuur van SonEnergie, de lokale energiecoöperatie in onze gemeente, heeft
met veel interesse kennis genomen van de Concept RES die onlangs is vrijgegeven. We
hebben begrepen dat u momenteel met het College werkt aan het opstellen van een
zienswijze hierop. Graag zouden wij ook onze bijdrage hieraan willen leveren en u
verzoeken deze mee te nemen in het regionaal overleg.

In de concept-RES  (figuur 4.8) is een inventarisatie gemaakt van alle platte daken die
als no-regret-maatregel zouden kunnen worden ingezet voor de realisering van
zonnepanelen. Dit duurzaamheidspotentieel is ons inziens niet realistisch. We hebben
gemerkt dat veel daken op Ekkersrijt constructief erg licht gebouwd zijn. We verzoeken
er bij het MRE op aan te dringen dat er  een nadere geschiktheidsanalyse wordt
uitgevoerd zodat een reëler beeld ontstaat van dit potentieel. Daarnaast verzoeken we u
te laten onderzoeken op welke manier bij nieuwplannen kan worden voorgeschreven dat
panden verplicht constructief geschikt worden gemaakt voor zonnepanelen.

In de concept-RES zijn aan de zuidzijde van Eindhoven een aantal locaties aangemerkt
als zoekgebied voor energie langs infrastructuur aangelegd (de blauwe arceringen in
figuur 4.9). Als bestuur van SonEnergie zouden we graag zien dat er ook rondom de A50
ter hoogte van Son een dergelijke arcering wordt aangebracht. Ook een overkluizing van
het tankstation zou hierbij meegenomen moeten worden.

Daarnaast vragen wij u om na te denken over het plaatsen van 1 persoons windmolens
en de vergunningsplicht hiervan. Wij constateren dat op dit gebied in hoog tempo
innovaties plaatsvinden.

Verder vinden we het een gemiste kans dat het principe van drijvende zonnepanelen in
de concept-RES niet aan bod komt. Ondiepe vijvers zijn ecologisch minder geschikt maar
diepe voormalige zandwinplassen hebben vaak toch beperkte ecologische waarde en ons
inziens zouden prima kunnen worden voorgelegd. We willen u verzoeken ook deze optie
aan te dragen in het regionaal overleg.

Een laatste punt waar we aandacht op willen vestigen is het feit dat het in onze visie van
belang is dat alle inwoners in de regio kunnen meeprofiteren en niet alleen mensen met
een grote beurs die eenvoudig kunnen investeren.

We verzoeken u bovenstaande items mee te nemen in uw zienswijzen richting de MRE.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

 Bestuur SonEnergie

Marianne Wagemans, voorzitter


