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Achterveld, 28 juni 2021

Geachte gemeenteraadsleden en college van B&W,
Wij, belangengroep Behoud Natuur Achterveld NW volgen met veel betrokkenheid en bezorgdheid
de stappen rondom de energietransitie; landelijk, regionaal maar met name uiteraard de
energietransitie binnen onze eigen gemeente. Wij hebben actief deelgenomen aan alle door de
gemeente aangeboden informatiestromen zo ook 17 juni jl.
Middels deze brief doen wij nogmaals een oproep aan de Raad en moet ons, n.a.v. 17 juni,
onderstaande van het hart.
Informatieavond 17 juni
Door behandeling van twee voor bewoners belangrijke onderwerpen, namelijk exploitatie
Mastenbroek II en de Regionale Energiestrategie 1.0 op één avond, en de opsplitsing van de avond in
2 rooms die grotendeels tegelijkertijd plaatsvonden, hebben bewoners en niet alle raadsleden
kunnen deelnemen aan Energietransitie RES 1.0. Dit betreuren wij zeer.
Er leeft bij ons en onze medebewoners veel onrust als het gaat om het ontstaan van zonnevelden en
windturbines. Het zou daarom prettig zijn als wij tijd en aandacht krijgen bij zulke, voor ons als
bewoners, belangrijke ontwikkelingen die onze gezondheid en woon- en leefomgeving aangaan.
Een inspreektijd van 3 minuten is hierbij erg kort en biedt onvoldoende tijd om de raadsleden
volledig te informeren.
Midden in een levendige discussie tussen raadsleden en de Wethouder werd aangegeven dat de
sessie na 1 minuut zou worden beëindigd, dit leidde tot verwarring bij raadsleden en maakte een
zeer abrupt einde aan een avond die voorafgaat aan zo’n belangrijk besluit op 1 juli voor de inwoners
van de gemeente Leusden die u vertegenwoordigt.
Het is wonderlijk dat er maar 1 uur gepland stond voor dit onderwerp, terwijl de raad had kunnen
weten dat er dusdanig veel zorgen zijn over de invulling van de energietransitie. Het zou passend
geweest zijn als hiervoor ruim de tijd werd genomen. In andere gemeenten worden soms meerdere
beeldvormende vergaderingen gepland. Zeker gezien de wens van de raad om een goede invulling te
geven aan het participatieproces vinden wij dat aan inwoners voldoende gelegenheid moet worden
gegeven om hun zorgen te uiten. Dit mag niet het karakter krijgen van het geven van
inspraakgelegenheid tijdens een raadsvergadering om vervolgens te kunnen afvinken dat inwoners
voldoende betrokken zijn.
Oproep Raad
o

Overeenkomstig het Klimaatakkoord roepen wij u nogmaals op uw ambitieniveau bij te
stellen naar energieneutraal in 2050 in plaats van 2040.

o

Wij roepen u op het ambitieniveau voor 2030 ook overeenkomstig bij te stellen. Er is dan
meer tijd om innovatieve technieken te benutten. Wanneer we nu star vasthouden aan
energieneutraliteit in 2040, zal het landschap, natuur, gezondheid en de kwaliteit van de
bodem onherstelbaar beschadigd zijn.

Het zal onze gezondheid en de natuur geen goed doen, ook niet voor onze volgende
generaties, de aanwijzing voor toekomstige nieuwe natuur of woongebieden.
Ook veroorzaakt de weerstand tegen zonnevelden en windturbines tweespalt en onrust in de
maatschappij.
Er is een grote kans dat dat allemaal niet nodig was geweest als van innovatieve technieken
gebruik was gemaakt. Heeft de Raad dit over voor het principieel vasthouden aan de eerdere
ambitie?
o

Stel uw besluit over RES 1.0 uit tot na de Gemeenteraad verkiezing. Neem nu actie op die
stappen die nodig zijn om de eerder genoemde vormen van zonne-energie invulling te
kunnen geven.
Denk hierbij aan de uitbreiding van de capaciteit van het energienetwerk; hierdoor kunnen
bestaande daken, waartegen maatschappelijk geen weerstanden bestaan, toch voorzien
worden van zonnepanelen (voor het mogelijk maken van aansluitingen van zonne-energie op
het elektriciteitsnetwerk).
Denk hierbij aan de beschikbaarheid van subsidies die deze vormen van zonne-energie
opwek mogelijk maken.

o

Raad geef gehoor aan de oproep van inwoners: wek zonne-energie op. Op daken van
woningen op daken, gevels, ramen van; (bedrijfs)gebouwen, schuren, parkeerdekken. Op
geluidswallen, fietspaden. Pas zonnepanelen toe tussen de klaverbladen van snelwegen en
langs snelwegen
De reacties van de inwoners maken duidelijk dat inwoners ervoor kiezen om zonne-energie
op te wekken. Echter zonne-energie anders dan zonnevelden en windturbines op zee

o

Laat de energie reuzen niet toe in uw en onze gemeente en de gemeenten binnen de RES 1.0
Regio Amersfoort en overige buurgemeenten.

o

Wij maken u erop attent dat draagvlak niet hetzelfde is als inwoners laten profiteren van de
opbrengsten van een zonneveld of windturbine: doorgaans zijn de inwoners die willen
meeprofiteren van de opbrengsten (lokaal eigendom) niet de inwoners zijn die rechtstreeks
hinder ondervinden van de zonnevelden of turbines.

o

Bescherm uw en onze flora en fauna, bescherm uw inwoners, bescherm uw boeren,
bescherm de inwoners van die landen/werelddelen die worden uitgeput van grondstoffen en
met de dumping van afval

De technologie is er. Betrek ons inwoners, wij zijn voor een duurzame samenleving maar dan wel op
een verantwoorde manier.
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