Inspreken Gemeente Leusden 4-03-2021 m.b.t Routekaart tot energieneutraal
in 2040
Beste Voorzitter en Raadsleden,
Namens LTO Gelderse Vallei en Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei
Horstee" maken wij gezamenlijk graag gebruik van de mogelijkheid om
vanavond in te spreken over de routekaart naar een energieneutraal Leusden
in 2040.
Ik ben Sophie van Roomen, melkveehoudster in het mooie Leusden en
bestuurslid van LTO Gelderse Vallei.
De routekaart om in 2040 energieneutraal te zijn als gemeente is een ambitieus
plan. Maar soms is het goed om de ambitie bij te stellen om haalbare doelen te
creëren.
Laat ik beginnen met aan te geven dat de agrariërs in Leusden al volop bezig
zijn met het onderwerp energie, denk hierbij aan het opwekken van energie
door zonnepanelen op de daken maar zeker ook met energie besparende
maatregelen. Je kan hierbij denken aan energiezuinige verlichting, zuinige koelen energiemotoren, en het inzetten van tijdsschakelaars om zo het energie
behoefte te verlagen. Investeringen die de ondernemers doen komen voor een
klein deel terug uit de markt maar het grootste deel komt voor rekening van de
ondernemer.
We zijn dan ook best geschrokken van het feit dat de gemeente in de
routekaart de pijlen heeft gericht op het buitengebied en dan met name de
agrarische gronden om in 2030 te komen tot ruim 100 ha en daarna tot
misschien wel 400 ha aan zonnevelden!! De landbouw heeft in vergelijking met
wonen, mobiliteit en industrie het laagste energieverbruik maar moet zo de
meeste productieruimte inleveren. Dit is geen eerlijke verdeling van lusten en
lasten.
Vruchtbare landbouwgrond die met zorg wordt beheerd voor de productie van
hoogwaardig voedsel voor de burgers wordt zonder echte visie zo van tafel
geveegd.
Nederland en dus ook Leusden loopt met zijn agrarische sector voorop met het
produceren van hoogwaardige en duurzame voedselproductie waar wereldwijd
naar gekeken wordt. Waar gaat de productie naar toe als we deze gronden

opofferen voor panelen? Voor energie is er een alternatief, voor voedsel niet.
En zijn we bereid om afhankelijk te worden van eerste levensbehoefte die niet
meer in Nederland geproduceerd gaat worden? Wat betekend dat voor de
leefbaarheid en bedrijvigheid in het buitengebied van Leusden?
Leusden staat de laatste jaren regelmatig positief in het nieuws als
aantrekkelijke gemeente om te wandelen, te fietsen en de recreëren. Wat
betekend dat voor de toekomst als je deze mooie locaties vol gaat leggen met
panelen?
U zult zeggen: maar zonder zon op land behalen we de doelen niet. Maar Begin
nu eerst met het vol leggen van de daken bij de woningen en bedrijven van
Leusden, en voer energie besparende maatregelen door. Leg braakliggende
gronden vol met panelen en trek samen op met buurgemeente om te kijken
waar en op welke manier je zon kunt combineren met wind voor het optimaal
benutten van het energie netwerk. Maak gebruik van innovatie en nieuwe
ideeën m.b.t. energieopwekking en opslag.
De agrarisch ondernemers willen graag hun bijdrage leveren in de klimaat en
energieopgave. Het is logisch dat er gekeken word naar het buitengebied voor
de opgave. Maar er word ook voor de woningbouw opgave binnen de
gemeente in de toekomst beslag gelegd op onze landbouwgrond. Plannen voor
energie opwekking moeten met respect voor onze bedrijfsvoering gemaakt
worden.
Wij willen de gemeente(raad) uitdagen:
1. Ga actief besparingsbeleid richting burgers en bedrijven voeren. Als LTO
en Vallei Horstee willen wij daaraan mee werken. Een aantal agrarische
bedrijven zit op CO2 nul! Voor de burgers en overige bedrijven in
Leusden een uitdaging om daar ook aan te werken. Door besparingen en
gedragsbewustwording hoeft er veel minder energie opgewekt te
worden.
2. Vanaf heden alleen nog nieuwe bedrijvigheid en nieuwe woningbouw in
Leusden die CO2 neutraal is toe te staan. Er mag niet nog meer vraag
naar energie in Leusden komen. Dit om te voorkomen dat er nog meer
zonnevelden en windmolens moeten komen.

Bedenk hoe wilt u dat het buitengebied van Leusden doorgeven word aan de
volgende generatie? Als een mooi groen vruchtbaar landschap met grazende
dieren of als een versnipperde omgeving met zwart glimmende zonnepanelen?
U mag het zeggen.
Beste raad, neem de tijd om samen met alle betrokkenen samen tot een
evenwicht en gedragen plan te komen voor de energietransitie!! Zorg voor
maatschappelijk gewenste energieprojecten die haalbaar en betaalbaar kunnen
worden uitgevoerd.

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei en Agrarische Natuur- en
Milieuvereniging "Vallei Horstee".

