
Regionale Energie & Klimaat Strategie: 
 
 
Ook voor de gemeente Oisterwijk ligt er een opgave voor de aanpak van de klimaatverandering en de 
realisatie van de energie transitie. De aarde is niet van ons, wel hebben we de taak er goed voor te 
zorgen. Daarom is klimaatverandering een van de grootste opgaven van deze tijd. Voor onszelf, maar 
zeker voor de toekomstige generaties na ons. Dat is rentmeesterschap ten voeten uit, een van de 
kernwaarden van het CDA. 
 
Het CDA is positief over de Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS), over de goede regionale 
samenwerking, de gekozen aanpak en over het feit dat er gedacht wordt vanuit een landschapsvisie.  
 
Verder zien wij om ons heen burgers, coöperaties en bedrijven die de schouders eronder zetten. Zij 
zijn bereid extra stappen te zetten om de energietransitie te laten slagen. Wel verwachten ze een 
eerlijke verdeling van de lasten. Ook willen ze -meer dan nu- vooraf worden betrokken bij belangrijke 
besluiten. 
 
Volgens het CDA ligt hier een mooie taak voor de gemeenteraad. Wij bepalen de spelregels. Het is 
aan ons om toe te zien op een eerlijke verdeling van de lasten en de baten. Een andere taak voor de 
politiek is om iedereen die dat wil hierin te betrekken.  
 
Vanuit die gedachtes heeft het CDA een drietal belangrijke aandachtspunten: 
 
1. Voor de uitvoering van het plan denkt het CDA aan lokale samenwerkingsverbanden van inwoners 
en energiepartijen. Het ruimtelijke plan voor de regio vinden wij prima. Voor de lokale  invulling is 
een goede afstemming met de inwoners cruciaal. De inwoners van Oisterwijk ervaren ook de minder 
prettige gevolgen van de uitvoering. Dus een rol in de ontwikkeling vinden wij noodzakelijk. En als je 
dat goed aanpakt, krijg je geen protesten en procedures maar betrokkenheid en inzet. Daarnaast 
hangt het samen met het volgende punt: 
 
2. De inkomsten van de duurzame opwekking vloeien terug naar de lokale gemeenschap. Wij willen 
voorkomen dat de installaties geheel in handen komen van (buitenlandse) investeerders. Dat zou ook 
leiden tot geldstroom naar buiten de regio en ook dat is geen goed idee. Wij denken voor de lokale 
realisatie aan  coöperaties. Het windmolenpark “De Spinder” is een mooi voorbeeld hoe dit kan. Het 
is een voorbeeld van 100% inwonersparticipatie.   
 
3. Voor de lokale invulling van de energie transitie is het naar ons idee op zijn plaats om de 
initiatieven uit de samenleving te stimuleren en zelf een actieve rol te spelen. Op het moment heeft 
de gemeente een bescheiden duurzaamheidsagenda. Ook ondersteunt de gemeente de initiatieven 
van de Duurzame Energie Coöperatie. Er kan meer, een goed voorbeeld is de samenwerking tussen 
de 12 gemeentes in zuid oost Brabant (voor de liefhebber zie https://www.degroenezone.nl/ ). Het 
samenwerkingsverband biedt de inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen op hun eigen woning 
te plaatsen. Voor hun is zowel technisch als financiële ondersteuning. Hiermee bieden zij 
mogelijkheden voor inwoners om hun bijdrage te kunnen leveren en hun energie rekening te laten 
dalen. Door de financiële regeling kunnen ook inwoners met een smalle beurs hieraan meedoen.  
 
Vandaar dat wij vragen om het opstellen voor een lokaal beleid ten aanzien van zonnepanelen op 
daken. Wij denken dan niet aan panelen op de grond, die ruimte is voor landbouw en natuur. 
Zonnepanelen kunnen mooi op het dak. Laat de gemeente een kader stellen én een veel actievere rol 
ter stimulering oppakken. Dit is niet alleen een taak voor burgers en bedrijven. Voor het uitdragen 
hiervan heeft de gemeente ook een voorbeeldfunctie, met andere woorden zonnepanelen op álle 
overheidsdaken. Vandaar dat we op dit punt een motie in willen brengen.  


