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opwerk zonne- en windenergie 
 
 
Geachte leden van de raad en toehoorder 
 
Allereerst willen wij u bedanken voor het feit dat wij, als wijkraad, namens de inwoners 
van Eeneind en een klein beetje van Nuenen, op deze beeldvormende 
raadsvergadering mogen meepraten danwel meedenken over dit belangrijke thema: de 
energietransitie. Wij zijn door de gemeente Nuenen uitgenodigd omdat rondom het 
Eeneind op dit moment initiatieven lopen voor het ontwikkelen van zonneparken 
 
Mijn naam is Remco van Thiel en ik ben lid van de Wijkraad Eeneind.  
 
Laten we voorop stellen dat de wijkraad Eeneind het belang van de energietransitie 
groot acht. Er staan de komende jaren grote veranderingen op stapel waar we als 
burger direct en indirect mee te maken gaan krijgen.  
 
Belangrijk thema binnen de energietransitie is het toepassen van zon- en windenergie. Wij 
zijn als wijkraad blij dat de gemeente Nuenen druk bezig is met het opstellen van beleid, 
danwel kaders omtrent dit thema. Dit om te voorkomen dat er nu te snel, zonder goed 
doordacht te zijn, keuzes worden gemaakt voor het plaatsen van windmolens en 
zonneparken binnen de gemeente Nuenen.  
 
De wijkraad Eeneind is blij dat uit de net gegeven presentatie door de gemeente naar 
voren komt dat het voornemen van de gemeente is, om in het kader van 
zonnepanelen/zonneparken, gebruik te maken van de zonneladder. 
 
Er liggen in onze ogen nog vele mogelijkheden om daken en groenstroken naast 
hoofdinfrastructuur, binnen de gemeente Nuenen, te benutten met zonnepanelen.  
 
Vanuit dit standpunt komen de ontwikkelingen van zonneparken rondom het Eeneind in 
onze ogen nog veel te vroeg. Enerzijds omdat deze dicht tegen bestaande woningen 
worden aangelegd, anderzijds omdat deze gebieden bestaan uit productieve 
landbouwgronden. 
 
Daarnaast bestaat er op dit moment (zowel in Eindhoven als in Nuenen) veel weerstand 
tegen zonneparken op deze locaties. 
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Vervolgens hebben we nog enkele technische vragen welke in onze ogen eerst 
beantwoord moeten worden voordat er keuzes gemaakt worden: 
 ⁃ Wat is het risico voor de particulier met eigen zonnepanelen in de omgeving 
van zonneweiden? Worden op zonnige dagen hun omvormers uitgeschakeld (zie 
recente nieuwsberichten hierover) 
 ⁃ Wat is de invloed van dergelijke zonneweiden op temperatuur stijgingen in de 
omgeving? De zwarte panelen weerkaatsen de warmte en kunnen bij stevige wind voor 
verplaatsing van warme lucht veroorzaken. 
 ⁃ Zijn er praktijkvoorbeelden waarbij vegetatie onder de panelen een succes is?  
 ⁃ Wat is er van waar dat de omvormers voor geluidsoverlast kunnen zorgen? 
 ⁃ Er wordt vaak gesproken over “tijdelijke” projecten van 25 jaar. In onze ogen is 
dit niet tijdelijk (een hele generatie). Hoe groot is de kans dat na 25 jaar de gebieden 
worden teruggegeven? 
 
Kortom, goed dat er nagedacht wordt over de wijze waarop de energietransitie moet 
worden ingevuld. Zonneparken rondom het Eeneind komen nog te vroeg. Veel 
technische vragen zijn nog onbeantwoordt, wat voor onzekerheid bij de omwonenden 
zorgt.  
 
Hartelijk dank voor uw aandacht. 
 
 
Met vriendelijk groet, namens de wijkraad,  
 
Remco van Thiel 
 
 


