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Betreft:  Vragen ex artikel 37 – Grote windturbines  
 

 
Geachte leden van het college, 
 
De SP-fractie vraagt conform artikel 37 RvO uw aandacht voor het volgende: 

Duurzaamheidsvisie 2030  

Op 11 juli jl. heeft de gemeenteraad de visie duurzaamheid 2030 aangenomen. Dit 
voorstel hebben wij van harte ondersteund. Ook de SP-fractie vindt de omslag naar 
een duurzame gemeenschap op sociaal, economisch en ecologisch gebied 
belangrijk. Een duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap is immers een 
voorwaarde om toekomstbestendig te kunnen leven. 

Een essentieel onderdeel daarvan is dat we er voor zorgen dat Boxtel in 2030 
energieneutraal wordt. Daarvoor moeten alle zeilen bijgezet worden, zowel op het 
gebied van energiebesparing als op het gebied van het op duurzame wijze opwekken 
van energie binnen de gemeentegrenzen. Er moet gekeken worden naar alle 
mogelijkheden van zonne-energie (zowel zonnepanelen en zonnevelden als het 
gebruik van zonneboilers), kleinschalige windenergie, aardwarmte, 
warmtewisselaars, biomassa en het aanleggen van warmtenetten.  

Grootschalige windturbines  

Wij hebben al eerder onze grote bezwaren en bedenkingen geuit tegen de 
mogelijkheden van grootschalige windenergie door middel van grote windturbines. 
Deze ontsieren het kleinschalige Boxtelse landschap en horen vanuit die optiek niet 
thuis in Boxtel. Daarnaast willen wij wijzen op de mogelijke gevolgen voor de 



 

 

leefbaarheid en flora en fauna in de directe omgeving van grote windturbines. Zo 
botsen vogels soms tegen de molens met vaak de dood als gevolg. Verder zorgen 
windmolens ervoor dat hoge en lagere luchtlagen met elkaar worden vermengd. Dit 
heeft een ander klimaat rond de windmolens tot gevolg, met als gevolg een 
veranderde natuur. Ook komen er steeds meer signalen dat windmolens de 
gezondheid van mensen in een straal tot 1500 meter om de windmolens negatief 
kunnen beïnvloeden (het 'Wind Turbine Syndrome'). Dit soort bezwaren zijn in 
verschillende publicaties en studies terug te vinden. Wij pleiten er daarom voor om 
sowieso in de eerste plaats te kijken naar de maximale inzet van allerlei andere 
kleinschaligere vormen van duurzame energiebronnen. Een eventueel nadenken 
over grootschalige windenergie zou wat ons betreft altijd voorafgegaan moeten 
worden van een zorgvuldige studie en afweging op bezwaren en mogelijke nadelige 
gevolgen voor Boxtel (zowel landschappelijk als maatschappelijk). 

Draagvlak  

Naast het hierboven geschetste willen wij de aandacht vragen voor het bredere 
draagvlak dat hard nodig is om van de energietransitie een succes te maken. In 
gebieden waar grootschalige energieprojecten komen ontstaat regelmatig weerstand 
bij de inwoners. Deze weerstand is begrijpelijk omdat energiebedrijven en soms een 
toevallige grondbezitter met grote opbrengsten weglopen, terwijl de lasten en risico`s 
bij de samenleving (en omwonenden) komen te liggen. Teneinde van de omslag naar 
duurzame energie écht kans van slagen te geven, zal dit zo aangepakt moeten 
worden dat de samenleving als geheel daar (ook in economische zin) profijt van 
heeft.  

Vragen  

De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen voor het college: 

1.  Zal in het kader van het verdere onderzoek naar duurzame alternatieve 
energiebronnen, met name inzake de toepassing van grote windturbines, 
uitgebreid worden ingegaan op de gevolgen voor mens, landschap en natuur? 

2. Dient er niet eerst grondig gekeken te worden naar de maximale inzet van 
andere middelen zoals zonneboilers, kleinschalige windenergie, aardwarmte, 
warmtewisselaars en biomassa voordat er gekeken wordt naar de 
grootschalige inzet van grote windturbines? 

3. Zal binnen het verdere onderzoek eveneens grondig worden gekeken naar 
alle beschikbare mogelijkheden om het draagvlak in bredere zin zoveel 
mogelijk te vergroten? 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Dave van de Ven Marije van Kuijk  Rinze van der Veen    Marco Bressers                         

Fractievoorzitter  Raadslid  Raadslid     Raadslid 


