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Waarom deze reconstructie? 
 

Op 21 juli j.l. is de Regionale Energie Strategie 1.0 van de Metropool Regio Eindhoven (RES 1.0 MRE) 

vrijgegeven. Dat document toonde het resultaat van de verwerking van de zienswijzen van de 

gemeenten op de Concept RES 1.0. 

ZW14 is een van de fracties in de gemeenteraad van Waalre en wilde weten hoe het mogelijk was 

dat -gezien de beoordelingen van zoeklocaties op effecten van een windpark in de PlanMER- de 

keuze van de RES MRE gevallen is op behoud van zoeklocatie 13 voor windenergie 

In Waalre was de houding ‘Niets doen is geen optie’ en werd uitgegaan van een zorgvuldige afweging 

waarbij de PlanMer leidend zou zijn. Free Riders zijn ongewenst bij deze belangrijke taak. 

Zoals H.T. Willink schrijft in ‘Groter denken kleiner doen’:  

‘’De politieke functie houdt in: het steeds opnieuw bepalen wat het algemeen belang vereist, het 

expliciet toedelen van waarden en keuzes maken.’’  

Helaas schrijft hij ook ‘Het open politieke debat -met inhoudelijke argumenten en tegenargumenten- 

komt niet van de grond.’ 

Over ’Het belang van het publieke debat’: ‘Het draagt bij aan de vorming van de publieke opinie en 

maakt de uitkomst van het debat aanvaardbaar’. 

Voor de lokale politieke partij ZW14 geldt dat bij een zorgvuldige openbare afweging van alle 

belangen in de regio, ze het resultaat zou verdedigen. Helaas ontbrak er vertrouwen in de uitvoering 

van die afweging. Ook rezen er twijfels over de wijze waarop gemeenteraden actief geinformeerd 

zijn cq. betrokken bij uitspraken van wethouders/portefeuilehouders over dit belangrijke onderwerp. 

Door de openbare besluitvorming bij voor Waalre twee belangrijke buurgemeenten te 

reconstrueren, hoopt ze daar antwoord op te krijgen. 

Het reconstrueren zelf vereiste veel kennis van hoe openbare besprekingen worden vastgelegd. In dit 

document staan daarom veel links en screenprints. De inhoudsopgave is een samenvatting van het 

proces en belangrijkste uitspraken. 

*** Raadsleden die fouten of omissies constateren in deze reconstructie zijn van harte uitgenodigd 

om dit door te geven aan de schrijver dezes , graag met feiten onderbouwd, zoals links naar openbare 

vergaderingen etc. *** 

Op 26 augustus j.l. heeft ZW14 Artikel 39 vragen over het besluitvormingsproces binnen de RES MRE  

gesteld aan het College B&W van Waalre, zie RES MRE 1.0 - Schriftelijke vragen - Gemeente Waalre  . 

O.a. was gebleken dat niet alle zienswijzen van de gemeenteraad Waalre waren opgenomen in de 

RES 1.0. Er is uitstel voor beantwoording aangevraagd. 

Nan Zevenhek 

Fractiemedewerker ZW14 

fractieZW14@gmail.com 

  

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/schriftelijke-vragen/b8ff9712-b89a-41b0-b737-4f4440f7ae0e
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Conclusie 
 

Het reconstrueren van het openbare proces is een lastige klus en vereist veel tijd en inzicht in de 

gemeentelijke besluitvorming. Voor iemand die niet vertrouwd is hiermee, is dat niet te volgen, laat 

staan te controleren. 

Uit de door ZW14 verzamelde informatie ontstaat het volgende beeld: 

- In de gemeenteraad van Eindhoven zijn windmolens bij De Hogt of langs de A67 geen 

onderdeel van debat geweest. Het stond wel in de stukken, maar afgezien van een paar 

briefschrijvers, is er noch door de wethouder, noch door raadsleden expliciet een onderwerp 

van debat van gemaakt: de focus lag op duurzame opwek met zon. 

- In de gemeenteraad van Heeze-Leende is een uitgebreid debat geweest over het onderwerp 

zoekgebieden voor windmolens. Er is aangegeven dat het aantal zoekgebieden voor 

windenergie in haar gemeente beperkt dient te worden ‘’tot zo weinig mogelijk’’. 

- Daarnaast oppert de gemeenteraad van Heeze-Leende een compleet nieuw zoekgebied langs 

de A67 Energiecorridor. Het is niet te achterhalen waarom dit gebied niet eerder is 

geopperd, zodat dat ook bij de PlanMER meegenomen had kunnen worden. Ook daar spelen 

belangen van natuur en inwoners. 

- Uit eerder onderzoek van ZW14 is gebleken dat niet alle zienswijzen van de gemeenteraad 

van Waalre in de RES 1.0 zijn opgenomen. Het was niet mogelijk om te controleren of dit ook 

voor zienswijzen van andere gemeenten geldt. (Uit het concept verslag van het RES MRE 

verslag van 21 juli j.l. blijkt het in ieder geval ook voor Eersel te gelden.) 

 

Tussen het moment van indienen van de zienswijzen door bijvoorbeeld Waalre en het uitkomen van 

de RES 1.0 zitten maar een paar weken. 

De wijze van selectie van de zoekgebieden voor windenergie -terecht door een van de Eindhovense 

raadsleden een zeer controversieel onderwerp genoemd- vereist een zeer zorgvuldig proces.  

Waarbij zoals H.T. Willink schrijft ‘De politieke functie houdt in: het steeds opnieuw bepalen wat het 

algemeen belang vereist, het expliciet toedelen van waarden en keuzes maken.’  

Het algemeen belang vereist dat de regio MRE binnen een bepaalde termijn een bepaalde 

hoeveelheid duurzame energie opwekt. 

De PlanMER had voor de regio een goede basis kunnen zijn om te bepalen welke waarden de 

(regionale samenwerkende) politiek toekennen aan bijvoorbeeld welzijn van inwoners versus natuur. 

Dat politieke debat heeft niet plaats gevonden in de regio. 

Een conclusie van ZW14 is dat een belangrijke stap in het proces is overgeslagen, namelijk de 
terugkoppeling naar de deelnemende gemeenteraden over de consequenties van de keuze van een 
deelnemende gemeente voor het geheel en het debat daarover.  Op basis van welke argumenten zijn 
vergelijkbare zoekgebieden afgevallen. 
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PlanMer over effectbeoordeling windparklocaties in alle zoeklocaties 
 

Uit de PlanMer de volledige tabel met beoordeling effect windenergie (De PlanMER is inmiddels 

goedgekeurd door de Raad van State) 

https://www.energieregiomre.nl/waar+staan+we+nu/documenten+concept+res/handlerdownloadfil

es.ashx?idnv=1918304 

 

https://www.energieregiomre.nl/waar+staan+we+nu/documenten+concept+res/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1918304
https://www.energieregiomre.nl/waar+staan+we+nu/documenten+concept+res/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1918304
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Vergelijking zoekgebied 13 en zoekgebied 19 
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Eindhoven 

Wat staat in de omgevingsvisie van Eindhoven 
 

Uit de Omgevingsvisie Eindhoven Boekwerk vaststelling omgevingsvisie 2020-06 (eindhoven.nl): 

 

Bij opwekking duurzame energie focus op zonnepanelen biomassacentrales 

Niets over windmolens, maar wel een verwijzing naar de RES. 

 

 

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2020-10/boekwerk%20vaststelling%20omgevingsvisie%202020-06%20-%20digi%20toegankelijk.pdf
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Samen met 20 andere gemeenten in de MRE … over grootschalige opwek 
 

Pag 45:
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Reconstructie besluitvorming in Eindhoven 

25 mei 2021 Commissie advies over zienswijze Concept RES 1.0  
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Eigen samenvatting van videotulen: zoekgebied 13 geen onderwerp van debat 
N.a.v. het afluisteren van de videoband van 25 mei 2021 van de oordeelsvormende vergadering over 

de zienswijzen op de Concept RES 1.0, zaken die opvielen: 

- er was vooral zorg over de betaalbaarheid en het gevaar van energie-armoede/energiekloof. Dit 

heeft ook geresulteerd in een op 1 juni 2021 unaniem aangenomen amendement. 

- enkele partijen gaven aan dat windmolens niet paste bij natuur, maar wel bij agrarisch gebied. 

- de term zoekgebied 13 is geen enkele keer gevallen (NZ: terwijl er in de zienswijze wel expliciet 

melding van wordt gemaakt....) 

- geen enkele partij gaf aan er weet van te hebben dat er sprake zou zijn van mogelijk windmolens bij 

De Hogt. Er was begrip voor buurgemeenten die ook niet zomaar windmolens zouden willen hebben. 

- de wethouder gaf wel aan dat grotere turbines grotere effecten hebben en nu niet in de stad 

mogelijk zijn. In de toekomst zouden er misschien mogelijkheden zijn voor PowerNEST 

(zie PowerNEST – IBIS Power), ontwikkeld in Eindhoven. Daarbij wordt het dakoppervlak maximaal 

benut in een combinatie van zonne- en windenergie. 

- wel noemde de wethouder even heel kort windenergie langs de A67 

- de RES 1.0 heeft geen juridische status, maar zal onderdeel worden van de omgevingsplannen (NZ: 

dus de Omgevingsvisies), dan heeft het een juridische status.  

 

  

https://ibispower.eu/powernest-2/
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18 mei 2021 Presentatie aan de Eindhovense gemeenteraad: minimale info over 

zoekgebied 13 en geen vergelijking met andere zoekgebieden voor windenergie 
 

In de presentatie wordt de indruk gewekt dat de onderste regel dezelfde betekenis als de bovenste. 

Maar de bovenste regel betreft  windenergie, vandaar dat het aantal woningen <500m etc genoemd 

wordt. Conform Tabel 2 Effectbeoordeling windenergie. De tabel toont alleen de zoekgebieden waar 

volgens de belemmeringenstudie windparklocaties mogelijk zijn. 

De onderste regel betreft het opwekken van zonne-energie, maar alleen conform Tabel 4 

Samenvattende beoordelingstabel zonneparken in de zoekgebieden van de MRE. (NZ zoekgebied 38 

wordt zelfs niet beoordeeld conform de meetlat voor windenergie, omdat dat niet mogelijk is 

vanwege vliegverkeer) 
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16 sep 2020 raadsbesluit meldt dat alleen nabij infrastructuur zuidrand windmolens 

mogelijk zijn. Geen debat over dit onderdeel 
 

N.a.v. contact met raadsleden Ehv zijn de stukken van 16 september 2020 opgezocht, waarin het 

beleid van windmolens en zonne-energie zijn besloten: 

Agenda van de Raadsvergadering 16 september 2020 (parlaeus.nl) 

Bijlage_1_-_Beleidsnota_zonneparken-windturbines.pdf (parlaeus.nl) 

Pag. 3: 

 

Pag. 10: 

 

  

https://eindhoven.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/ag=88222280a008a88a0282a22a201a129c
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=11113/type=pdf/Bijlage_1_-_Beleidsnota_zonneparken-windturbines.pdf
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Provinciaal beleid mbt windmolens volgens dit document: 

 

 
Pag. 11: 
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Pag. 13 Brainport Avenue… 

 

Gemeente Eindhoven wil geen (grootschalige) windturbines toestaan in stedelijk gebied muv 

nabijheid infrastructuur 
 

Pag. 31:  

 

 

Maar het rapport noemt wel de mogelijkheid voor windturbines in nabijheid infrastructuur: 
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Tijdelijkheid (max. 25 jaar) van zonnepark of windturbine staat ter discussie 
Pag. 36: 

 

MAAR: n.a.v. een motie heeft de wethouder een toezegging gedaan dat iets niet altijd tijdelijk is: 
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16 sep 2020 Reactie van gemeente Eindhoven op Hoofdlijnennotitie Concept RES 
 

Citaat ‘we zoekgebieden … komende periode nader onderzoeken en waarderen ’ en 

‘zorgvuldige afweging’ 
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Zorg bij raad van Ehv over haar ruimte om rol te vervullen bij vaststellen RES 1.0 
 

EN HEEL BELANGRIJK: HOE GAAT HET DEMOCRATISCHE BESLUITVORMINGSPROCES?: 

 

Citaat ‘Doel van de RES MRE is om tot regionaal gedragen keuzes te komen’ 
Uit een toelichting op voorstel aan de EHV raad 
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8 september 2020 Oordeelsvormende vergadering over Beleid zonneparken en 

windturbines 
 

Agenda van de vergadering in B. via Teams en LIVE (parlaeus.nl) 

Uit de stukken blijkt focus op zonne-energie 
 

Uit het voorblad: helemaal niets over windmolens, focus op zonne-energie: 

Uit het voorblad: helemaal niets over windmolens, focus op zonne-energie: 

 
 

  

https://eindhoven.parlaeus.nl/user/agendavideo/action=watch/ag=882808020280a2880282228a02909031
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Citaat ‘mogelijkheid voor een windturbine zal in regionaal verband worden opgepakt’ 

 

Citaat ‘focus moet liggen op de opwek van energie op daken en verharding’ 

 

En 
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Voorstel College focust op zonneladder en 100% lokale financiële deelname 

 

 

Debat over de RES  en 

Bijlage_1_-_Beleidsnota_zonneparken-windturbines.pdf (parlaeus.nl) 

  

https://eindhoven.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=11113/type=pdf/Bijlage_1_-_Beleidsnota_zonneparken-windturbines.pdf
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Geen schriftelijke verslaglegging: eigen samenvatting van videotulen 8 sep 2020 
 

Er worden geen verslagen gemaakt van deze vergadering, dus geïnteresseerden moeten de band 

afluisteren. 

Resultaat van afluisteren Oordeelsvormende vergadering van 8 september 2020 afgeluisterd Agenda 

van de vergadering in B. via Teams en LIVE (parlaeus.nl).  

50 plus woordvoerder Hoppenbrouwers (inmiddels helaas overleden) gaf aan dat 50plus 

windturbines totaal niet zag zitten.   

GL woordvoerder van Cuijk gaf aan weinig ruimte te zien voor windmolens, wel voor zonneparken 

langs infrastructuur. En noemde EHV's afhankelijkheid van de regio voor het opwekken van energie. 

VVD noemde het belang van invloed van de gemeenteraad in de vervolgstappen. Eerst focus op 

besparing. 

D66 Verleisdonk was expliciete voorstander van zonne- en windenergie langs snelwegen, maar gaf 

aan ook de afhankelijkheid te erkennen van andere gemeenten. 

CDA woordvoerder Groot noemde windmolens controversieel en refereerde ook naar een inspreker. 

'Als Eindhoven moeten we voor de energieopwek leunen op andere gemeenten'.  

Andere partijen gingen in op de zonneladder en haalbaar en betaalbaar. 

Wethouder Thijs gaf aan in antwoord op vragen van D66 dat wind- en zonne-energie langs de A67 al 

heel serieus bekeken werd door Rijk en de andere gemeente. Rijkswaterstaat zou op zoek zijn naar 

pilotgebieden. (NZ: wind en zon worden hier in een adem genoemd. De Waalrese gemeenteraad 

heeft echter alleen diverse keren aangegeven dat ze opteert voor zonne-energie langs de 

snelwegen in combinatie met geluidswallen, zie de info over Waalre) 

De PlanMER zou moeten helpen om concreter te maken waar wel en waar niet opwek van energie 

mogelijk is. Gezamenlijk binnen de RES moet dit aangepakt worden. (NZ: maar dan moeten niet 

vervolgens alle gebieden die redelijk goed scoren in de PlanMER door de betreffende 

gemeenteraad afgewezen te worden.) 

 

NZ: de term ‘inwoners’ werden geen een keer genoemd in combinatie met windmolens, noch in 

het beleidsdocument, noch in de openbare bespreking. 

 

Tot verbazing van schrijver dezes, bleek uit de stemming aan het eind dat alle partijen m.u.v. LPF 

instemden met bovengenoemd beleidstuk. Er werden geen Amendementen en Moties over 

bijvoorbeeld windmolens aangekondigd. 

  

https://eindhoven.parlaeus.nl/user/agendavideo/action=watch/ag=882808020280a2880282228a02909031
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/agendavideo/action=watch/ag=882808020280a2880282228a02909031
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Zorg bij Regionale Lokale Energie Coöperatie over versnippering en suboptimalisatie en 

opportunisme gemeenten 
 

Uit een van de ingekomen brieven over dit onderwerp: 

Brief van  

 

 

 

 

Samenvatting Eindhoven 
In de gemeenteraad van Eindhoven heeft geen openbare diepgaande bespreking plaats gevonden 

over mogelijke windmolenlocaties en de effecten daarvan voor inwoners. De vraag is of de uitspraak 

in de RES 1.0 correct is dat er bestuurlijk draagvlak is voor de opwek van windenergie bij De Hogt of 

elders vlakbij bewoond gebied langs de A67.  
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Heeze-Leende 

Wat staat in de Omgevingsvisie Heeze-Leende 
 

Omgevingsvisie Heeze-Leende: Omgevingsvisie - Omgevingswet - In en over Heeze-Leende - 

Gemeente Heeze-Leende 

Citaat ‘Regionaal wordt bekeken waar en hoe … windenergie het beste opgewekt kan 

worden’ 
Pag. 25: 

 

Citaat ‘Windenergie is wel mogelijk op agrarische gronden’ met een aantal 

voorwaarden 
Pag. 49: 

 

  

https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/omgevingswet_42924/item/omgevingsvisie_78788.html
https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/omgevingswet_42924/item/omgevingsvisie_78788.html
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Reconstructie besluitvorming Heeze-Leende 

31 mei 2021 raadsvergadering over zienswijze concept RES 1.0 
 

Op 31 mei 2021 bespreekt de gemeenteraad van Heeze-Leende haar zienswijze op de concept RES 

1.0: 

Document heezeleende - bijlage bij raadsbreed amendement - conceptzienswijze gemeenteraad 

Heeze-Leende op concept-RES 1.0.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) 

Zienswijze stelt nieuw gebied langs A67 voor (NZ: waarom is dit niet eerder 

aangeboden/onderzocht?) 

 

Citaat ‘… niet instemmen met de RES 1.0…. komende maanden benutten om een keuze te 

maken uit zoekgebieden die zijn onderzocht in de PlanMER en alternatieve zoekgebieden in 

kaart te brengen langs infrastructuur 

 

Opwekken Groen Gas in Sterksel telt mee 

 

(NZ: Betekent dit dat als Waalre via een zonnepark energie opwekt, dat hetzelfde argument 

gebruikt kan worden? Zeker als ook nog langs de snelweg zonne-energie wordt opgewekt.) 

 

https://heezeleende.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/c1bae861-2497-46fb-986e-729e978690a1?documentId=808213ad-9bff-455a-aeec-d568efc4e584
https://heezeleende.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/c1bae861-2497-46fb-986e-729e978690a1?documentId=808213ad-9bff-455a-aeec-d568efc4e584
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Amendement vraagt om beperking tot maximaal één concreet windpark 
Uit een Amendement van CDA en nog een aantal partijen blijkt dat een gebied voor windenergie wel 

degelijk op draagvlak kan rekenen. Maar uit verslag van vergadering blijkt dat het niet is 

aangenomen. 
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Citaat uit verslag van vergadering ‘Een te grote focus op windenergie is niet gewenst… zoveel 

mogelijk beperkt en alleen worden gebruikt als noodzakelijke korte termijnoplossing’ 

Citaat uit verslag van vergadering ‘aantal en omvang zoekgebieden grootschalige windenergie 

te beperken tot zo weinig mogelijk’ 

Citaat uit verslag van de vergadering stemverklaring ’Wij willen niet bij voorbaat al dingen 

gaan beperken…’ 
 

Screenprints uit het verslag van de betreffende vergadering: 
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Citaat uit antwoord op Zienswijze van Heeze door raad Heeze-Leende:  ‘Op basis van 

kenmerken regio…. Windenergie … op een acceptabele manier in te passen zou kunnen zijn… 

‘ 

 

Resultaat in RES 1.0: zoekgebied 19 voor windmolens is geschrapt 
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Reactie uit 2020 van GL Heeze-Leende dat GL niet tegen plaatsing windmolens is, echter…. 
Enige verwarring over het standpunt van GL: 

https://heezeleende.groenlinks.nl/nieuws/verwarring-over-standpunt-gemeenteraad-over-plaatsing-

windmolens 

 

 

https://heezeleende.groenlinks.nl/nieuws/verwarring-over-standpunt-gemeenteraad-over-plaatsing-windmolens
https://heezeleende.groenlinks.nl/nieuws/verwarring-over-standpunt-gemeenteraad-over-plaatsing-windmolens
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Samenvatting Heeze-Leende 
De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft het onderwerp windmolens uitgebreid besproken en zegt 

geen keihard nee tegen alle door de PlanMer onderzochte locaties in zoekgebieden binnen haar 

gemeentegrenzen, maar wil het beperken ‘tot zo weinig mogelijk’. Er is dus zeker draagvlak, maar 

terecht vraagt Heeze-Leende om een aantal maanden voor zorgvuldige afweging. 

Waalre 
 

Bij schrijver dezes in de besluitvorming bekend, maar de tijd te beperkt om ook dat volledig aan dit 

stuk toe te voegen.  

Enkele hoofdlijnen: 

- Al jarenlang geeft de gemeenteraad aan de zonnepanelen langs de snelwegen gewenst zijn. 

- Daarnaast gaat de voorkeur uit naar zon op daken of vergelijkebare alternatieven. Zie 

bijvoorbeeld de Raads Informatie Brief Uitvoering motie zonnepanelen ruimtelijk creatief 

integreren - Raadsinformatiebrieven - Gemeente Waalre 

- Over windmolens langs de A2/A67 is nooit gesproken of besloten door de gemeenteraad van 

Waalre. Bij de bespreking van de zienswijzen had de gemeenteraad veel moeite met het 

zoekgebied 13 hiervoor. Maar gezien de uitspraken over een zorgvuldige afweging en met de 

onafhankelijke resultaten van de PlanMER is ze akkoord gegaan met behoud van het 

zoekgebied. 

- De gemeenteraad is geen voorstander van zonneparken zoals bijvoorbeeld in zoekgebied 19 

is aangegeven. Niets doen is echter geen optie. Onder voorwaarden en alleen tijdelijk zijn er 

mogelijkheden voor. Dit is ook via een Amendement vastgelegd. 

De bespreking van de zienswijzen van de Concept RES 1.0 : Raadsvergadering (besluitvormend) 22 

juni 2021 - Gemeente Waalres 

Lees een verslag van de vergadering op Geamendeerde zienswijze op concept RES 1.0 aangenomen – 

Website van de fractie ZW14 te Waalre en Energietransitie: Niets doen is geen optie, maar wel onder 

voorwaarden! – Website van de fractie ZW14 te Waalre 

Zoek ook op het woord ‘energie’ op de website www.ZW14.nl : Free Riders zijn ongewenst bij dit 

onderwerp. 

 

  

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/raadsinformatiebrieven/911658a5-139d-4b6d-8edb-dda28e756b51
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/raadsinformatiebrieven/911658a5-139d-4b6d-8edb-dda28e756b51
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/07a3170e-1c8c-4736-8702-ce9599126fc5
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/07a3170e-1c8c-4736-8702-ce9599126fc5
https://zw14.nl/2021/06/23/geamendeerde-zienswijze-op-concept-res-1-0-aangenomen/
https://zw14.nl/2021/06/23/geamendeerde-zienswijze-op-concept-res-1-0-aangenomen/
https://zw14.nl/niets-doen-is-geen-optie-maar-wel-onder-voorwaarden/
https://zw14.nl/niets-doen-is-geen-optie-maar-wel-onder-voorwaarden/
http://www.zw14.nl/
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Bijlagen 
 

Juridische waarde van de RES in de Omgevingsvisie 
 

Screenprint uit de beantwoording door Prof. mr. D.J. Elzinga en Mr. dr. Jan R. Lunsing op vragen  van 

de fractie Integer Liberaal van het bestuur van het waterschap Delfland, in het document 

‘’REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZONDER WETTELIJKE BASIS Verplicht-vrijwillige samenwerking met 

risico’s, van april 2019: 
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Screenprints uit het CONCEPT-verslag van gecombineerd overleg 

Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie / Stuurgroep RES van 21 juli j.l 
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Politieke partijen in Eindhoven over windmolens op hun website 
Bij zo een gevoelig onderwerp als windmolens verwacht je standpunten en meningen over dit 

onderwerp op bijvoorbeeld website van de fracties in de gemeenteraad van Eindhoven. 

Afgezien van een aantal oude of algemene berichten over windmolens op de website van LPF, 

leverde de term ‘windmolen’ bij geen van de websites resultaten op. 

 

Politieke partijen in Waalre over windmolens op hun website 
Een partij heeft meningen geïnventariseerd over windmolens 

Een partij noemt het als onderwerp van een raadpleging 

Een partij geeft in verschillende publicaties achtergronden 

 


