21-8-2018

28 juni 2018

Productie van duurzame energie in ‘s-Hertogenbosch
Naar een Visie Energielandschap

Vertrekpunt: Raadbesluit 2008 mbt klimaatneutraal

•

Vaststelling doelstelling “ ’s-Hertogenbosch Klimaatneutraal in 2050 ”

•

Klimaatneutraal; de grote uitdaging de komende jaren

•

Klimaatneutraal door:
– Energiebesparing én
– Productie van duurzame energie
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Doelstellingen klimaatneutraal in 2050?
•

Dakoppervlak van gebouwen in steden, dorpen en buitengebied te
gering om de energieopgave te realiseren met zonnepanelen

•

De Noordzee biedt onvoldoende ruimte om de opgave voor duurzame
energieproductie te realiseren:
Duurzame energieproductie is ook een lokale en regionale opgave.

•

Het rijk stuurt aan op (ook) lokale productie van duurzame energie

•

Tussentijdse doelstellingen tov 2050

druk op tempo maken

‘s-Hertogenbosch moet in stad en buitengebied aan de slag!
Dat betekent verandering!
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Energietransitieprogramma en visie energielandschap
• 2017: Vaststelling (2e) Energietransitieprogramma 2016 – 2020
waarin o.m:
“Ontwikkelen ruimtelijke visie ‘energielandschap’ buitengebied.
Accent ligt op windmolens en zonneparken
Daarbij baseert de gemeente windenergie-plannen en plannen voor zonnevelden (mede)
op initiatieven van bedrijven en inwoners

•

Omschrijving ‘energielandschap’: een energielandschap is een
landschap waarin de opwekking van duurzame energie zichtbaar en
permanent aanwezig is.
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Visie energielandschap en lopende initiatieven
• Visie energielandschap
‘De gemeente’ start een zoekproces; waar kan productie van DE in ‘sHertogenbosch plaatsvinden?

• Initiatief tot windmolenpark vanuit de agrarische sector in de
Rosmalense polder
• ‘De gemeente’ verkent de mogelijkheden daarvan
• Een zorgvuldige afweging is niet denkbaar zonder
betrokkenheid van belanghebbenden vanaf de start van het
werkproces!
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In gesprek over de visie
Tweede helft 2018
•

Bijeenkomsten met stakeholders en bewoners in deelgebieden:
Welke lokale ontwikkeling mbt DE-productie ziet u voor zich?

•

Opstellen 1e concept visie
Zou het zo kunnen? Hoe anders? Samen verbeteren / werkateliers

•

Opstellen 2e concept-visie
Verwerken reacties; werken naar een definitieve versie

Voorjaar 2019
•

Besluitvorming over een definitieve visie
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