
Spreektekst zon~ en windvisie 
 
Allereerst dank aan alle insprekers. Er is een hoop kennis aanwezig. 
Voorzitter de zon~ en windvisie is een beschrijving van de taak die we als gemeente 
opgelegd hebben gekregen, de mogelijke oplossingen en de wijze waarop we tot deze 
oplossingen gekomen zijn. 
 
Maar voorzitter er verdwijnt elk jaar 3 km aan landijs op Antarctica. Dat is 10 m per dag en 
ter illustratie dit smeltend ijs is verantwoordelijk voor 5% van de waterstijging in Nederland. 
Dat roept op tot een oplossing NU. 
 
Voorzitter de PLV is geen voor~ of tegenstander van windenergie. Wel zijn we voorstander 
van zonne-energie en daarom roepen we alle inwoners van Vught op om vanavond nog naar 
de eigen energierekening te kijken en op basis daarvan te besluiten om wel of niet te 
investeren in zonnepanelen. Voor subsidies of financieringsregelingen verwijs ik graag naar 
de website van de gemeente. 
De vraag naar energie blijft stijgen (el. Auto’s, iPad’s, air conditioners, telefoons, etc). Iedere 
consument die meedoet aan deze energie wedloop moet beseffen dat om die reden er meer 
energieopwekking nodig is. PLV roept op aan iedere consument om te kijken naar de eigen 
“footprint” voordat we straks allemaal roepen dat de zonnevelden en de windmolens niet 
mooi zijn. 
 
Daarnaast doe ik een oproep aan alle landelijke partijen en de eigen achterban om een 
onderzoek naar grootschalige energieopslag te starten. 
 
Tenslotte voorzitter roep ik dit college op om de plannen tot 2050 uit te werken. Immers de 
invulling nu heeft ook gevolgen voor de acties daarna. 
 
2e termijn 
Ik herhaal de oproep aan alle Vughtenaren om actie te ondernemen met eigen 
energieopwekking of energiebesparing. 
Geacht college in het bestuursakkoord roept u op zelf het goede voorbeeld te willen geven. 
Onderneem VANDAAG nog actie want er is ruimte genoeg op het gemeentekantoor, 
sporthallen, de Lichtstraat, etc. 
 
Voorzitter er verdwijnt elke dag meer landijs we moeten niet wachten maar acteren. 
 
 


