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Geachte Statenleden, 

 

Graag spreek ik vandaag tot u, mede namens Brabants Landschap en 

Natuurmonumenten. 

 

Als natuur- en milieuorganisaties maken wij ons zorgen over de CO2-uitstoot en 

daarmee gepaard gaande klimaatopwarming. Daarom zijn wij voorstander van een 

versnelde energietransitie van vervuilende fossiele naar schone, hernieuwbare 

energie.  

 

Dit zien wij als een maatschappelijke opgave met impact op natuur en landschap, 

waarbij natuur- en milieubelangen dan ook volwaardig moeten worden 

meegenomen om te kunnen spreken van echte groene en duurzame energie. (Zie 

ook Volkskrant: “Echt groene energie laat natuur in haar waarde”) 

 

Nu de vier concept RES-en zijn gepubliceerd, kunnen we de tussenbalans 

opmaken. Ondanks veel inzet en oprechte intenties van betrokken bestuurders, 

ambtenaren, stakeholders en enkele betrokken burgers, moet er in aanloop naar 

de RES 1.0 nog veel werk worden verzet. 

 

De Provincie lijkt zichzelf een ondergeschikte rol te hebben toebedeeld; maar om 

van de Brabantse RES-en een succes te maken, is een meer proactieve en 

sturende rol nodig.  

 

In de kern vragen wij u om aandacht te hebben voor de volgende zes punten:   

 

1. Hou het Natuurnetwerk Brabant vrij van grootschalige energieopwekking, en 

zorg ervoor dat energievraag en -aanbod dicht bij elkaar liggen. Dus 

energieopwekking moet vooral in stedelijk en industrieel gebied plaatsvinden. 

Voorkom dat u ons Brabantse landschap onevenredig aantast en kwetsbare 

natuurgebieden opoffert voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie. 

Zet dus maximaal in op zon op dak, aan gevels en op parkeerplaatsen en ontzie 

het Natuurnetwerk. 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/echt-groene-energie-laat-natuur-in-haar-waarde%7Eb9de940d/


 

 

2. Windturbines gaan het Brabantse landschap veranderen. Het is van groot 

belang voor de ruimtelijke kwaliteit van Brabant dat er straks ook nog een aantal 

gebieden is waar windturbines niet de horizon domineren. Wij pleiten ervoor om de 

Brabantse ongerepte natuurpanorama’s uit te sluiten van windturbines. Zorg er als 

Provincie voor dat deze landschappen worden gevrijwaard van windturbines. 

 

3. Bewaak als Provincie de ruimtelijke kwaliteit over de vier RES regio’s heen. 

Bespreek met de regio’s de mogelijkheden om meer energie op te wekken ten 

gunste van een andere regio.  

 

4. De RES regio’s en gemeenten zijn nog te afwachtend met energiebesparing en 

het verduurzamen van woningen en kantoren. We kunnen het niet vaak genoeg 

herhalen: Besparen, besparen, besparen! En daaraan kunnen we toevoegen: nu, 

nu, nu! 

 

5. Zorg ervoor dat de RES-en ook echt een maatschappelijk project worden, zorg 

voor draagvlak, onder meer door te borgen dat maatschappelijke organisaties en 

bewoners-initiatieven een plek in elke RES  Stuurgroep krijgen, zoals bij de RES 

Hart van Brabant.  

 

6. En last but not least: Toon als provincie leiderschap en neem regie als blijkt dat 

een RES toch niet in staat blijkt te zijn om de klus te klaren.  

 

Dit zijn slechts enkele van de aanbevelingen die we doen, op weg naar een 

succesvolle RES 1.0. Als Provincie kunt, en moet u wat ons betreft, meer doen om 

de Brabantse RES-en te laten slagen. In de longread die sinds gisteren op de 

website van de Brabantse Milieufederatie staat, kunt u meer aanbevelingen lezen. 

 

Als natuur- en milieuorganisaties blijven wij graag een constructieve bijdrage 

leveren, in het belang van de Brabantse energietransitie. 

 

Dank u wel voor uw aandacht 

 
 
 
Femke Dingemans 
Directeur Brabantse Milieufederatie 

https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/op-weg-naar-een-succesvolle-brabantse-res-1-0/

