
 

 

 

 
Son en Breugel 3 juni 2022 

 
Geacht college, Geachte gemeenteraadsleden,  

 
Hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming. Wat fijn dat Son en Breugel weer 
volwaardig bestuurd wordt. Want er is genoeg te doen in onze gemeente, niet in 

de laatste plaats op het gebied van klimaat en energietransitie. Met veel 
interesse hebben we binnen het bestuur van SonEnergie kennis genomen van 

het bestuursakkoord op hoofdlijnen. U geeft daarin onder andere aan dat u de 
komende vier jaar fors wilt inzetten op besparing en isolatie. Hier trekken wij al 
samen met u op. We hopen, zoals we al eerder aangaven, een rol te kunnen 

spelen bij het project langs de A50 en we constateren dat ons idee van 
dubbelgebruik van de parkeerplaatsen bij u gaat leven. Prima initiatieven, maar 

wat ons betreft mag er nog wel een tandje bij. We willen u oproepen tot meer 
actie, ambitie en lef.  
 

De uitdagingen waar we voor staan, zijn groot. En de urgentie is enorm hoog. 
Het energienet waar we met z’n allen gebruik van maken, is overvol en kan de 

levering van meer grootschalige lokaal opgewekte duurzame energie momenteel 
niet aan. Het klimaat verandert, de buien worden extremer, en de stormen 

heftiger. De schade die de vele ‘rotte bomen’ afgelopen maand hebben 
veroorzaakt staan nog vers in ieders geheugen. Toch worden helaas nog steeds 
verzoeken om een enkele verouderde boom te kappen, indien deze leidt tot 

schaduwwerking op zonnepanelen, steevast afgewezen. Waarom niet een meer 
flexibele houding? Bomen vangen immers slechts tijdelijk CO2 uit de lucht, totdat 

ze sterven, en dan komt het weer in de atmosfeer. Uiteraard is SonEnergie 
voorstander van groen, een belangrijke kwaliteit in onze gemeente, en oplossing 
voor hittestress. Maar we roepen op tot meer creatieve ideeën. Wellicht mag één 

boom weg, op voorwaarde dat er tenminste drie nieuwe voor in de plaats komen 
in een nieuw aan te leggen bos in Sonniuswijk. Geen bos voor enkel de natuur, 

maar ook voor de productie van hout om daar op termijn onze eigen Sonse 
woningen mee te bouwen in plaats van met beton. Dan zijn we pas echt 
duurzaam en circulair over onze toekomst aan het nadenken!  

 
We zijn blij verrast dat u in het bestuursakkoord in een apart hoofdstuk erkent 

dat Ekkersrijt moet verduurzamen en de energietransitie moet aanjagen. Vanuit 
SonEnergie hebben we meermaals aangedrongen op het in ieder geval laten 
uitvoeren van een constructief onderzoek naar de geschiktheid van daken op 

Ekkersrijt zodat meer zicht bestaat op het potentiële opwekpotentieel dat hier 
aanwezig is. Helaas is daar vanuit de gemeente tot op heden nog steeds geen 

gehoor aangegeven. Hopelijk biedt een nieuw bestuur ook hier nieuwe kansen? 
Enkele grote bedrijven die wel panelen hebben gelegd, Rhenus en Ikea, hebben 
helaas nagelaten om inwoners van onze gemeente hierin te laten participeren. 

Wat ons betreft is dit een gemiste kans om de band tussen de ondernemers en 
de inwoners te versterken. En laten we eens gaan kijken of er grootverbruikers 

zijn die de opgewekte energie meteen op kunnen maken. Wij kunnen zo al een 
lijstje maken. Dan heb je namelijk geen last van de net congestie. Wij vragen  
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dan wel aandacht voor het verzekeringsprobleem waar bedrijven tegenaan lopen, 

namelijk de verzekeraar die alleen een brandverzekering wil afsluiten voor 
exorbitant hoge kosten. 

 
Dan de komst van de zonnepanelen langs de A50 zowel bij knooppunt Ekkersrijt 
als in de bermen tot aan de verzorgingsplaats bij ‘de Roeptoeter van 

Sonniuspark’. We hebben hierover meegedacht en aangegeven dat we open 
staan voor burgerparticipatie in dit project. Naar we hebben begrepen is de 

betreffende ambtenaar bij Rijkswaterstaat vertrokken, waardoor het hele project 
nu alweer een half jaar stil ligt. We roepen u op ook in dit dossier meer lef en 
daadkracht te tonen richting uw mede overheden bij Rijkswaterstaat om dit weer 

in beweging te krijgen.  
 

De transitievisie warmte is nog zo’n enorm dossier dat de komende jaren veel 
van onze inwoners zal vragen. We moeten uiteindelijk allemaal van het gas af, 
maar hoe dat traject er exact uit gaat zien, weet nu nog niemand. We zijn er van 

overtuigd dat dit met enkel een top-down-benadering opgelegd vanuit de 
overheid niet op tijd tot een succesvol eindresultaat leidt. Een bottum-up-traject 

dient hier parallel mee op te lopen, en daar willen we u, ondanks onze omvang, 
graag bij ondersteunen.   
 

U heeft SonEnergie de laatste jaren leren kennen als betrouwbare constructieve 
partner om samen te werken aan creatieve duurzame (energie)oplossingen. Dat 

blijven we ook de komende jaren samen met u doen, maar dan wel graag met 
nog meer lef, ambitie en daadkracht vanuit uw zijde, en vooral ook snelheid. 
Voor het klimaat is het nu inmiddels echt al bijna twaalf uur (geweest)...  

 
Met vriendelijke groet,  

het bestuur van SonEnergie 
 
 

 

 
 


