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INLEIDING
De komende jaren moeten we onze 
omgeving groener inrichten, energie-
verbruik terugdringen en meer schone 
energie opwekken. Zo zorgen we voor 
minder CO2-uitstoot en gaan we 
klimaatverandering tegen. Lokaal kunnen 
we hier ook aan bijdragen. PvdA-
GroenLinks heeft hoge energie-ambities 
voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Zo 
willen we jaarlijks 1.000 woningen beter 
isoleren, energieadviezen verstrekken, 
maatregelen subsidiëren, pilots starten 
met aardgasloze buurten etc. Maar hoe 
gaan we dat betalen? En hoe zorgen we 
ervoor dat iedereen kan meeprofiteren?

IEDEREEN MOET KUNNEN 
MEEDOEN
De lokale energietransitie mag geen kans 
zijn voor een deel van de inwoners en 
een (financiële) bedreiging voor anderen. 
Maatregelen zoals woningen beter isoleren 
en zonnepanelen plaatsen, moeten voor 
iedereen haalbaar én betaalbaar zijn. 
Dan kan iedereen profiteren van meer 
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wooncomfort én een lagere energie-
rekening. Om dit te kunnen betalen kiest 
PvdA-GroenLinks voor een collectieve 
oplossing, waarbij schone energie van ons 
allemaal wordt. Samen eigenaar worden 
is ook samen profiteren van de (financiële) 
voordelen. Daarvoor willen we een nieuw 
‘Gemeentelijk Energiebedrijf’ oprichten.

‘NIEUWE ENERGIE VUGHT’
Het Gemeentelijk Energiebedrijf ‘Nieuwe 
Energie Vught’ is een aparte besloten ven-
nootschap waarvan de gemeente 100% 
aandeelhouder is. Deze BV heeft als doel 
groene elektriciteit opwekken. De opbreng-
sten van deze schone opwek gebruiken we 
vervolgens om de energietransitie in Vught 
te kunnen betalen. Op deze manier hebben 

we lokaal naast de lasten óók de lusten 
van schone energie. De winst verdwijnt 
niet in de zakken van enkele grote project-
ontwikkelaars en investeerders, maar alle 
inwoners profiteren mee.

EEN INTERESSANTE 
BUSINESSCASE
Wij stellen voor om met het Gemeentelijk 
Energiebedrijf vijf windmolens en vijf hec-
tare zonnevelden te bouwen. Dit levert een 
jaarlijks rendement op voor het energiebe-
drijf na aftrek van alle kosten zoals aflos-
sing, rente en verplichtingen aan eventuele 
omwonenden.

• Een windmolen levert jaarlijks  
€ 160.000-200.000 op.

• Een zonneveld (10 ha) levert jaarlijks  
€ 130.000 op.

Dat zou betekenen dat het Gemeentelijk 
Energiebedrijf dat wij voorstellen een 
opbrengst zou kennen van circa € 900.000 
tot € 1.100.000. Jaarlijks! Financiële 
middelen die ingezet kunnen worden om 
energie- en klimaatmaatregelen voor alle 
inwoners, ondernemers en verenigingen 
haalbaar én betaalbaar te maken. 

SAMEN ZOEKEN NAAR 
GOEDE LOCATIES
Er zijn in Vught, Helvoirt en Cromvoirt tal van interessante locaties om middels wind en 
zon schone energie op te wekken. PvdA-GroenLinks wil deze locaties samen met inwo-
ners bepalen. Onze wethouder voert daarvoor momenteel al gesprekken met inwoners, 
organisaties en buurgemeenten. 

PvdA-GroenLinks vindt locaties langs de bestaande infrastructuur kansrijk. Bijvoorbeeld 
langs de A2, de N65 en het Drongelens Kanaal. Daarnaast is het belangrijk om de sa-
menwerking op te zoeken met buurgemeenten langs de gemeentegrenzen. 
Waar mogelijk zoekt PvdA-GroenLinks naar zogenaamde ‘koppelkansen’. Zonnepanelen 
plaatsen op geluidsschermen. Windmolens samen laten gaan met aanplant van nieuwe 
bossen. Natuurinclusieve zonnevelden aanleggen. Er zijn vele kansen om schone ener-
gie te verbinden aan ruimte voor water, versterking van groen en/of meer biodiversiteit. 
Zo slaan we twee (of meer) vliegen in één klap
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ENERGIE- EN KLIMAATFONDS
PvdA-GroenLinks wil minimaal 75% van de 
opbrengsten van het Gemeentelijk Ener-
giebedrijf gebruiken voor lokale energie- en 
klimaatprojecten. Daarvoor worden de op-
brengsten in een apart fonds ondergebracht: 
het Energie- en Klimaatfonds. Vanuit dit 
fonds kunnen adviezen, subsidies en pilots 
worden betaald. 
Deels kunnen deze regelingen voor iedereen 
een steuntje in de rug zijn om te verduurza-
men. Bij het subsidiëren van maatregelen 
hebben wij de voorkeur voor inkomensaf-
hankelijke ondersteuning. Huishoudens met 
weinig financiële middelen willen we zo extra 
helpen om ook te profiteren van schone 
energie. Dankzij ons Gemeentelijk Energie-
bedrijf wordt de lokale energietransitie echt 
voor iedereen haalbaar én betaalbaar!

Dit zou er bijvoorbeeld mogelijk zijn:

Conceptbegroting  
Lokaal Energie- en 
Klimaatfonds
Subsidie lokale energiecoöperaties € 20.000
Lokale energieprojecten € 25.000
Energieadviezen inwoners € 75.000
Energieadviezen ondernemers € 25.000
Energieadviezen verenigingen € 10.000
Stimuleringsregeling inwoners € 250.000
Stimuleringsregeling ondernemers € 50.000
Stimuleringsregeling verenigingen € 25.000
Maatregelen onderwijs € 20.000
Pilots aardgasloze woningen € 200.000
Subsidie KANT € 10.000
Subsidieregeling groene daken € 20.000
Lokale klimaatprojecten € 20.000

Totaal € 750.000

VERBETEREN FINANCIËLE 
POSITIE GEMEENTE
Tot maximaal 25% van de opbrengsten 
van het Gemeentelijk Energiebedrijf wil 
PvdA-GroenLinks gebruiken om versneld 
leningen voor de N65 en het spoor af te 
betalen. Zo wordt de financiële positie van 
de gemeente verbeterd én ontstaat er in de 
reguliere begroting meer ruimte voor goede 
zorg, kwalitatieve voorzieningen en investe-
ringen in onderwijs. 

Planning
Wij willen snel aan de slag met de realisatie 
van het Gemeentelijk Energiebedrijf. Om dit 
waar te maken hebben we de onderstaande 
planning opgesteld.

• Voorlopige locaties zon en wind  
Q2 2021

• Oprichting Gemeentelijk Energiebedrijf 
Q3 en Q4 2021

• Uitwerken locaties met omwonenden 
Q3 en Q4 2021 

• Definitieve locaties zon en wind Q4 2021
• Vergunningstraject 2022-2024
• Realisatiefase 2024-2025
• Oprichting Energie- en Klimaatfonds 

2025
• Feestelijke opening Q3 2025
• Start toekennen vanuit het fonds 

Q4 2025 e.v.

Meer weten over onze energie plannen? 
Kijk op www.PvdA-GL.nl/Energie.

Meer weten over andere plannen van  
PvdA-GroenLinks? 
Kijk dan op www.PvdA-GL.nl.

ELKE 
GEMEENTE 
DRAAGT BIJ 
AAN MEER 
ZON EN 
WIND
Het Rijk heeft alle gemeenten opdracht 
gegeven om meer schone energie op te 
wekken. Hiervoor moesten gemeenten 
samen een Regionale Energiestrategie 
(RES) maken. In de strategie van onze 
regio is opgenomen wat onze gemeen-
te moet bijdragen. 
Met vijf windmolens én vijf hectare zon-
nevelden, dragen wij meer bij dan onze 
verplichting in 2030. PvdA-GroenLinks 
wil dat ook. Dat past bij onze ambities. 
Want wij willen werken aan een klimaat-
neutrale gemeente.

Behalve de opwek van energie met 
windmolens en zonnevelden, moet er 
ook meer zon-op-dak op woningen en 
bedrijven worden gerealiseerd. Ook dat 
is vastgelegd in de RES. Daarnaast wil 
PvdA-GroenLinks toepassingen zien 
langs infrastructuur zoals geluidsscher-
men met zonnepanelen.

OOK RUIMTE VOOR INWONERS 
EN ONDERNEMERS ZELF
Er zijn natuurlijk ook inwoners en ondernemers in onze dorpen die zelf willen investe-
ren in wind- en/of zonne-energie. Niet vreemd, want dat levert mooie rendementen op. 
Naast de projecten die PvdA-GroenLinks bij het Gemeentelijk Energiebedrijf wil on-
derbrengen, is er natuurlijk ook ruimte voor andere projecten. In de nog op te stellen 
‘Visie zon- en windenergie voor de gemeente’ moet ook ruimte blijven hiervoor. 
Belangrijke voorwaarde blijft wel de lokale participatie van minimaal 50%. Goede voor-
beelden daarvan zijn coöperatieve oplossingen. Bijvoorbeeld het zonnemaatje project 
van DEH en VET, waarbij mensen mede-eigenaar kunnen worden van zonnepanelen 
die op de waterzuivering ligt. Dit biedt ook goede kansen voor mensen die zelf geen 
zonnepanelen op het eigen dak kunnen leggen.


