‘s-Hertogenbosch, 15 januari 2019
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: zonneweides in Drimmelen
Geacht college,
In de gemeente Drimmelen is grote onrust ontstaan over de voorgenomen aanleg van
reusachtige zonneweides (vooralsnog liggen er aanvragen voor in totaal 130 ha.).1
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten, het Brabantse parlement, op 14 december jl.
diende het CDA een voorstel (motie) in getiteld ‘Ladder voor duurzaamheid’. Hierin wordt het
provinciebestuur verzocht om in haar energiebeleid aan te sluiten bij de landelijke ‘zonneladder’,
een hulpmiddel voor overheden om te bepalen welke locaties het meest geschikt zijn voor het
plaatsen van zonnepanelen. Dit voorstel kreeg brede steun.
Daarnaast is in de nieuwe energieplannen van de provincie draagvlak heel belangrijk.
Omdat de vraag waar in onze provincie wel en geen zonnepanelen te plaatsen de komende tijd
vaker zal gaan spelen, heeft het CDA voor u de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de ontwikkelingen in Drimmelen?
2. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich in uw ogen met het aangenomen voorstel over
toepassing van de zonneladder en met de voorwaarde voor ‘voldoende draagvlak’?
3. Hoe verhoudt de aanleg van grootschalige zonneweides in Brabant zich met de ambitie van
kringlooplandbouw (gericht op o.a. zuinig bodem- en ruimtegebruik)?
In de afgelopen dagen berichtten diverse media dat in Noord-Nederland de beperkte capaciteit
van het elektriciteitsnet veel initiatieven om op grote schaal zon- en windenergie te realiseren
tegenhoudt.
4. Speelt dit vraagstuk op dit moment ook in Brabant? En op deze specifieke locatie in
Drimmelen?
5. Verwacht u dat dit vraagstuk zich op korte termijn in Brabant zal aandienen? En op deze
specifieke locatie in Drimmelen?
6. Wie voert de regie bij deze afstemmings- en capaciteitsvraag tussen capaciteit van het
elektriciteitsnet en grootschalige stroomopwekinitiatieven?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Roland van Vugt
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Zie https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/12/20/drimmelen-verdeeld-over-aanleg-zonneweides.

