Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat.
Duurzaamheid en gezondheid zijn daarbij essentieel.

De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve
energiebronnen worden gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken.
Duurzaamheid is een hoofdcriterium waaraan investeringen en het voortdurend
stimuleren van ontwikkelingen moeten voldoen. Er moet een consistent beleid ten
aanzien van de te hanteren normen zijn, zodat (agrarische) ondernemers niet
geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten of ontoereikende
compensatie.
Voor wat het creëren van alternatieve energiebronnen, moet landelijk en per regio
worden gekeken wat daarvoor de juiste plek is. Op de eerste plaats is ons
uitgangspunt dat windmolens alleen op ruime afstand van bewoning kunnen
worden gerealiseerd. Daarnaast geldt dat onze gemeente een unieke
geïntegreerde combinatie is van bebouwde kernen, weide- en landbouwgrond voor
duurzaam agrarisch gebruik en beschermde natuurgebieden. Vooral in de vorm
van weidse heidevelden. Wij zijn van mening dat deze landschappelijke
gesteldheid, voor wat betreft het overgrote gedeelte van onze gemeente, met het
plaatsen van zonnepanelenvelden en/of windmolens onverenigbaar is. Wel menen
wij mogelijkheden te zien langs een beperkt gedeelte van de A67 voor het plaatsen
van windmolens. We zouden het toejuichen als mede daardoor uiteindelijk in onze
gemeente (minimaal) zoveel alternatieve energie zou kunnen worden opgewekt dat
daarmee in de eigen behoefte zou kunnen worden voorzien en dat de opbrengsten
daarvan (mede) ten goede zouden komen aan (inwoners van) onze gemeente.
Binnen de omschreven kaders willen we initiatieven van ondernemers en
particulieren op het terrein van alternatieve energie blijven aanmoedigen.

Aandachtspunten










Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen;
Gemeente moet zelf ook zoveel mogelijk duurzaam bouwen;
Geen zonnepanelenvelden in het landschap. wel zonnepanelen op daken van
huizen en gebouwen;
Géén windmolens bij onze kernen of in ons buitengebied;
Geen zicht op windmolens vanuit de heide (voorkomen van
horizonvervuiling);
Gebied langs A67 tussen Leenderheide en afslag Geldrop/Heeze
(Meelakkers) als mogelijk gebied voor het plaatsen van windmolens
onderzoeken;
Aanmoedigen van duurzaamheidsinitiatieven op onze industrieterreinen
middels het opzetten van energiecollectieven;
Stimuleren energie-coöperatie (Opgewekt Heeze-Leende).

