
OMGEVINGSVISIE & ENERGIETRANSITIE  

EN  UITKOMSTEN VAN DE ENQUETE.  

‘Zoekgebieden’ zijn nog geen besluiten! 

De dorpsraad heeft gemerkt dat de informatie van de MRE maar weinig mensen heeft bereikt, terwijl de RES toch 
enorme invloed op onze omgeving kan hebben. Daarom heeft de dorpsraad in de nieuwsbrief de belangrijkste infor-
matie gegeven over de Omgevingsvisie en over de RES en die ook in de enquête meegenomen. 

De plaatjes in de nieuwsbrief zijn voorstellen voor zoekgebieden, die 
gebruikt worden bij de besluitvorming door de Metropoolregio Eindho-
ven.  

Maar er is formeel nog niets besloten! Voorlopig blijven die zoekge-
bieden dus wat ze zijn: gebieden die op een aantal criteria beter ge-
schikt lijken te zijn voor de grootschalige opwekking van groene ener-
gie. De Gemeente Heeze-Leende positioneert zich als De Parel van 
Brabant en wijst daarom de aanleg van zonneparken en windmolens 
in onze gemeente af. De gemeente heeft voorgesteld om meer aan-
dacht te geven aan innovatie en wil een energie-corridor langs de 
snelwegen, uiteraard niet dichtbij natuurgebieden. De gemeente pro-
beert daarvoor ook draagvlak op te bouwen bij de overige 20 ge-
meenten in de regio. Maar de boodschap is: vooral energie besparen, 
zonnepanelen op daken, en dan pas zon- en/of windenergie opwek-
ken langs snelwegen. Achtereenvolgens beslissen de gemeenteraden 
van de 21 gemeenten, dan de MRE en de provincie. Maar als de 
doelstellingen voor betrouwbare opwekking van groene energie niet worden gehaald, dan beslist de Nederlandse 
overheid. 

Wat heeft de dorpsraad inmiddels gedaan? 

De dorpsraad heeft een zienswijze gestuurd naar de provincie en naar organisaties die betrokken zijn bij de RES. In 
die zienswijze worden zonneparken en windmolens afgewezen. Maar er worden ook alternatieven genoemd die nog 
nauwelijks aandacht hebben gekregen. Meer daarover kunt u lezen op www.sterksel.nu, onder Nieuws. De werk-
groep van de dorpsraad zal informatie blijven geven op deze website. 

De dorpsraad zal er bij de gemeente en provincie op blijven wijzen dat de inwoners van Sterksel zich duidelijk hebben 
uitgesproken tegen windmolens en zonneparken. Maar dat is geen keiharde garantie dat we echt invloed hebben en 
dat we daarmee de aanleg van grootschalige zonneparken en windmolens rondom Sterksel kunnen voorkomen.  

Wat kunt u doen? 

Als u betrokken bent met de omgeving dan kunt u deelnemen in onze klankbordgroep. Er zijn nu circa 30 aanmeldin-
gen. We starten spoedig met de eerste bijeenkomst. In de klankbordgroep zal worden gesproken over de Omge-
vingsvisie, maar ook over de RES. Het gaat dus zeker niet alleen over windmolens of zonnepanelen. De omgeving 

Vlaamseweg heeft ook een zienswijze, ondertekend door alle aanwonenden, ingediend bij de provincie. 
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Uitleg over het proces. 

De enquête die bij de laatste nieuwsbrief van de dorpsraad zat, is door veel mensen ingevuld. Het was echter niet 
voor iedereen duidelijk dat de energietransitie - met daarin zgn. zoekgebieden voor windmolens en zonneparken - 
slechts een klein onderdeel is van het totale takenpakket van de dorpsraad. Deze Omgevingsvisie wordt straks de 
leidraad voor de Omgevingsplannen van de gemeente. De visie moet aan het einde van dit jaar klaar zijn; de regiona-
le energietransitie is daar een onderdeel van. Maar ook de energietransitie heeft onze volledige aandacht.  

Ten aanzien van die energietransitie: de Nederlandse overheid en de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven 
(MRE) beslissen uiteindelijk over de mogelijke plaatsing van zonneparken/windmolens zoals voorgesteld in de RES 
(Regionale Energie Strategie). Meer informatie en het tijdspad voor onze regio kunt u vinden op de website   
https://www.energieregiomre.nl, maar ook in kranten en op TV is er de laatste tijd veel aandacht voor de energietran-
sitie, met name voor de groeiende weerstand tegen windmolens. 

 
 

http://www.sterksel.nu
https://www.energieregiomre.nl


Wat zijn de resultaten van de enquête? 

Inwoners van Sterksel zijn stevig betrokken!  

Dat mag je best concluderen, als van een enquête waarvan er zo’n 750 zijn uitgezet, er meer dan 200 ingevuld wor-
den. Bovendien waren het pittige onderwerpen: de Omgevingsvisie en de Energietransitie. En het was ook nog eens 
geen makkelijke enquête. Geen kruisjes enquête met ja - nee - geen mening. Je moest je keuze afwegen tegen an-
dere mogelijkheden. Bovendien hebben veel invullers de moeite genomen om hun mening te omschrijven in hun ei-
gen woorden. 
 

Weerstand tegen windmolens staat met stip op één!!  

Het is duidelijk waar Sterkselnaren heen willen met de leefomgeving en ook wat men absoluut niet wil. Windmolens 
zijn duidelijk ongewenst. Zelfs bij vragen over het landschap komt de opmerking tevoorschijn dat men “geen hori-
zonvervuiling” wil. De combinatie van windmolens met zonneparken kan evenmin op draagvlak rekenen, behalve dan 
langs de snelwegen. Er wordt zelfs geopperd om daar zelf in te investeren. Voor de rest is er ook weinig draagvlak 
voor zonneparken. Dit wordt ook nog eens geïllustreerd door de vele alternatieven die worden aangedragen. Dat 
reikt van groen gas en waterstofgas tot kerncentrales en “hoewel MRE - toch wind aan zee”. Topscorer daarbij is het 
voorstel om daken van stallen, woningen, bedrijven, parkeerterreinen vol te leggen met zonnepanelen en ook alle 
ruimte langs wegen en spoorwegen te benutten. Dat men zich wel degelijk bewust is van de noodzaak van de ener-
gietransitie, blijkt uit de hoge score voor ‘zelf zuinig zijn op energie’ en de bereidheid om in te zetten op ‘besparende 
technieken’. Ook meer fietsen en meer gebruik maken van het OV, in plaats van de auto pakken, kan rekenen op 
steun. Het enthousiasme voor deelgebruik is duidelijk minder.  
 

Gemeenschappelijk belang. 

Als het gaat om het leven in Sterksel zelf, scoren verdraagzaamheid, tolerantie en betrokkenheid hoog. Het zal niet 
verwonderen dat er veel steun is voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals het dorpshuis, de winkel en de  
bibliotheek. Het gemeenschappelijk belang scoort zelfs hoger dan de gemeenschappelijke afkeer van het doorgaand 
vrachtverkeer, waarbij enkelen voorstellen om dat gewoon te verbieden. Als het gaat om de behoefte aan woonruim-
te is er weinig draagvlak voor appartementen, maar is er opvallend veel steun voor nieuwe woonvormen in het lande-
lijk gebied. Daarbij worden met name tiny houses, wonen in hofjes en verruiming van de mogelijkheden om in of bij 
leegkomende agrarische bebouwing te wonen genoemd.    
 

Afwisselende natuur. 

In het landelijk gebied rond de kernen van Sterksel gaat de hoogste waardering naar de natuurgebieden en het ge-
mengde landschap met de afwisseling van bossen, groen, open gebieden en de lanenstructuur. Als het gaat om toe-
komstig beleid voor dat landelijk gebied wil men vooral aandacht voor natuurbeheer, bevordering van biodiversiteit 
en het vasthouden van regenwater. Direct daaropvolgend vraagt men aandacht voor de verduurzaming van de land-
bouw. Daarbij blijkt een voorkeur voor ecologische verbindingszones en kleinschaligheid en een wat lagere waarde-
ring voor het open agrarisch weidegebied. Daarbij wordt wel opgemerkt dat boeren gecompenseerd moeten worden 
voor de aanleg van natuur. 
 

Naadje van de kous. 

Bij een aantal punten waren de inzenders duidelijk eensgezind, hetgeen blijkt uit een hoge waardering over de hele 
lijn. Bij enkele andere punten, zoals de inrichting van het landelijk gebied, varieerden de waarderingen sterk. Over de 
ideeën die daaronder schuilen, hopen we via een vervolgenquête en via de klankbordgroep meer helderheid te krij-
gen. Als u het naadje van de kous zelf wilt zien, kunt u het geanonimiseerde Excel-bestand met de uitkomsten van 
alle enquêtes opvragen bij de secretaris van de dorpsraad dorpsraad@sterksel.nu. 

 
Om u sneller en makkelijker te kunnen informeren zullen de werkgroepen van de dorpsraad hun berichten 
voortaan plaatsen op www.sterksel.nu. Eventuele vervolg-enquêtes zullen ook via de dorpssite worden ge-
houden. De dorpsraad vraagt u om regelmatig even te kijken naar het nieuws op de site. 

 

Wist je dat ……. er in Sterksel een prachtig sociaal netwerk bestaat?  
Meer dan 20 vrijwillige buurtcontactpersonen zijn aanspreekpunt in hun eigen buurt of straat. Zij  signaleren dingen 
die spelen en vinden soms al een oplossing direct en dichtbij. Is het probleem ingewikkelder, dan zoeken zij mee naar 
een oplossing; zij weten de weg naar betrokken instanties of professionele hulp.   
 

Zou je zelf ook buurtcontactpersoon willen worden of wil je er meer over weten?  
Bel of mail dan naar Wim Stolp (T: 06-27288034 / wstolps@outlook.com) 
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SamenMeeNaarDeA2:  stand van zaken Aanvullende Maatregelen in 
Sterksel 
 
Even ter herinnering.  
Het doel van SamenMeeNaarDeA2 is de overlast te verminderen die wordt 
veroorzaakt door het (vracht)verkeer van en naar bedrijventerrein Poort43 
door Sterksel en Maarheeze. Het project is opgesplitst in 3 delen: ontsluitings-
weg tussen het bedrijventerrein en de A2 en aanvullende maatregelen in de 
beide dorpskernen van Sterksel en Maarheeze.  
 
Aanvullende Maatregelen in Sterksel. 
Voor de Aanvullende Verkeersmaatregelen in Sterksel is het ontwerp en het 
budget rond, inclusief € 94.000 subsidie van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. Inmiddels is de gemeente Heeze-Leende gestart met de voor-
bereiding van de realisatie. De voorbereidingen worden naar verwachting 
midden augustus afgerond, zodat de werkzaamheden in het najaar van 2021 
uitgevoerd kunnen worden. We verwachten u in augustus meer te kunnen 
vertellen over wat er verder gaat gebeuren in Sterksel. 

 

Contact met de Dorpsraad 

 


