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Sint-Michielsgestel, 4 december 2020 
Betreft: dringend advies bij agendapunt 12 (Raadsvoorstel vaststelling visie zon- en windenergie inclusief plan van aanpak 
communicatie) van de Raadsvergadering van 10-12-2020 
 
 
Geachte raadsleden, geacht College, 
 
Met grote belangstelling hebben wij de afgelopen maanden de ontwikkeling van de conceptvisie zonne- en windenergie 
gevolgd. Als natuurorganisatie maken wij ons grote zorgen over de klimaatverandering en zien we de transitie naar 
duurzame energie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
Zoals ook in de klankbordgroep RES aangegeven, krijgt volgens ons energiebesparing te weinig aandacht in de voorgelegde 
conceptvisie. Om de noodzaak van aanvullende voorzieningen, m.b.t. zonne- en windenergie, op maat in te schalen is onzes 
inziens een grondigere en gefundeerdere inschatting nodig van de energiebehoefte in 2030-2040. Wij zouden dan ook 
graag daar meer ruimte voor zien en dan een nieuwe berekening van de te verwachten energiebehoefte. 
 
In dit proces is sprake van een regionale strategie, geen lokale. Onze gemeente is gezegend met een landschappelijk 
waardevol gebied dat ernstig aangetast kan worden door de plaatsing van windmolens. Extra-regionaal zijn mogelijk veel 
betere locaties die minder impact hebben op natuur en landschap. Wat betreft zonneparken zouden wij ook 
terughoudendheid voorstellen omdat de ruimtelijke claim en de landschappelijke impact groot is. Wij adviseren pas tot 
uitbreiding van zonnevelden over te gaan als werkelijke alle beschikbare dakruimte is benut en aangetoond nog 
toekomstige behoefte bestaat. 
 
Zouden er toch redenen zijn om tot (her)overweging van plaatsing van windturbines over te gaan, dan zijn wat ons 
betreft de volgende locaties onbespreekbaar: 
  

• Gebieden die deel uitmaken van het NatuurNetwerk Brabant (Provinciale- en Rijksdelen). Dit om de volgende 
redenen: 
 

o De kans op slachtoffers onder beschermde soorten (vogels en vleermuizen) is het grootst in deze 
gebieden. 

o Windmolens veroorzaken een verstoring in het leefgebied van veel beschermde dieren. De impact is 
dus automatisch het grootst in of nabij onze natuurgebieden. Aangezien we ons ook midden in een 
biodiversiteitscrisis bevinden is het van groot belang om ervoor te dragen dat onze natuurgebieden zo 
goed mogelijk blijven functioneren en waar mogelijk te versterken. Met de plaatsing van windmolens 
wordt een tegengesteld effect bereikt. 

o De natuurgebieden zijn gebieden waar mensen komen voor rust en ontspanning. De belevingswaarde 
zal zeer ernstig worden aangetast en het heeft een direct effect op het welzijn en gezondheid van de 
bewoner van onze gemeente. 

o Landschappelijk is de impact enorm. De belangrijkste landschappelijke kwaliteiten binnen onze 
gemeente moeten niet worden aangetast.  

o Als de landschappelijk waarde van onze omgeving afneemt dan zal dat ook een economische impact 
hebben (woningwaarde, toerisme etc.) 
 

• Locaties in het Dommeldal en langs de Essche Stroom die net buiten de begrenzing van het NNN 
vallen.  Hiervoor zijn ook de voorgaande redenen aan te voeren.  

 
 
 



• Kleinschalige landschappen ten zuiden van Gemonde en ten noorden van Berlicum. 
 

o In de kleinschalige landschappen bevinden zich nog natuurwaarden die elders niet meer te vinden zijn. 
Gezien het enorme verlies aan biodiversiteit in het buitengebied is het van groot belang om te zorgen 
dat deze gebieden ook als zodanig kunnen blijven functioneren. 
 

Locaties waar wij mogelijkheden zien voor de opwekking van windenergie zijn grote open agrarische gebieden met lage 
natuurlijke- en landschappelijke waarden of gebieden waar al een hoge mate van verstoring is. De plaatsing van 
windmolens in de Dungense polder lijkt, gezien de nabijheid van de A2, de minste impact lijkt te hebben op natuur en 
landschap binnen onze gemeente. Maar ook hier zal voorafgaand aan de keuze goed onderzoek moeten worden uitgevoerd 
naar de negatieve effecten op beschermde natuurwaarden en het landschap. 
 
Wij verzoeken u bovengenoemde punten mee te nemen bij de vaststelling van de visie. Uiteraard zijn wij te allen tijde 
bereid onze standpunten toe te lichten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens Bestuur en Werkgroep Landschap Natuurgroep Gestel, 
 
 
 
Angela Heetvelt, voorzitter Natuurgroep Gestel 
voorzitter@natuurgroepgestel.nl 
 
 
N.B. Bijgevoegd de reactie van Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten, aan het college 
van Boxtel, met betrekking tot het plaatsen van zonne- en windparken en de locatie Wilhelminapark in het bijzonder. Wij 
gaan er eigenlijk van uit dat u daarvan kennis heeft genomen, in dat geval is de bijlage ten overvloede. Wij onderschrijven 
het gestelde van voornoemde gerespecteerde organisaties ten zeerste. 


