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Betreft: Memo Proces uitnodigingskader duurzame opwek zon en wind 

Geachte leden van de Raad, 
  
Door onze oplettendheid zien wij op de gemeente-agenda dat er op  
4 november aanstaande een net ingeplande uitwisseling plaatsvindt over de inhoud 
van bovengenoemd memo, op basis waarvan vervolgens op 11 november 
aanstaande een raadsbesluit zal worden genomen. 

Wat onze verbazing schetst is dat deze memo is opgesteld op 29 september jl. en 
dat er in deze memo zaken zijn vastgelegd, die op een later tijdstip dan de memo 
gedateerd is, hebben plaatsgevonden. 

De memo geeft aan dat inmiddels stap 1 en 2 van het uitnodigingskader zijn 
afgerond. En dat de memo de raad over de eerste twee stappen informeert. 

Echter in de hele memo is niets terug te vinden van de meningen van de inwoners op 
bijeenkomsten welke in april en mei 2021 hebben plaatsgevonden.  
Hierin gaf het overgrote deel van de inwoners aan, omkleed met zeer heldere en 
uitgebreide argumenten, geen windturbines (groot of klein) of zonnevelden in het 
buitengebied te willen. Daaruit blijkt dat er geen draagvlak is, hooguit wellicht van 
financieel belanghebbenden en/of organisaties met een winstoogmerk.  

Stap 1: Wat vinden inwoners belangrijk? De vraag is duidelijk en het antwoord ook. 
Toch wordt er niets mee gedaan. U luistert niet naar uw inwoners, sterker nog u 
beledigt uw inwoners door ze keer op keer dezelfde vragen, in een iets ander jasje, 
te stellen en de antwoorden van tafel te vegen.  
Stap 2: Op naar varianten. Door een keuze in varianten voor te leggen die 
buitenproportioneel zijn, stuurt u uw inwoners naar de “kleinste” varianten. Geen van 
de varianten passen in een kleinschalig cultureel historisch kampenlandschap met 
archeologische waarden waar in onze omgeving sprake van is.  

Netcapaciteit 
Ook voor het buitengebied geldt dat er hoge kosten gemaakt moeten worden om het 
elektriciteitsnetwerk ‘zwaar’ genoeg te maken voor de bedachte massale opwek. 
Maar de investering in een al verstedelijkt gebied is te verantwoorden en vele malen 
duurzamer en minder natuur belastend dan een onomkeerbaar proces op te starten 



om het buitengebied te ruïneren. Dit voordat er van alle mogelijkheden van het 
verstedelijkt gebied gebruik is gemaakt. Waarom is er dan überhaupt door u een 
zonneladder opgesteld? 

Beste leden van de Raad, leest u alstublieft de resultaten van de internetconsultatie 
na, bedenk uzelf wat er is gezegd en gestemd is in de debatavond van 4 oktober jl. 
Uw inwoners willen geen zon- en windenergie-opwekking in het buitengebied, anders 
dan op daken, gevels, parkeerterreinen, op fietspaden, langs infrastructuur e.d. 

Er is geen draagvlak en toch duwt u maar door. Investeer in vergroening, 
grondverbetering en daardoor een hogere CO2 opname in het buitengebied. Daar 
staan wij als Behoud Natuur Achterveld volledig achter en willen we graag met u in 
gesprek. 
Ga voor een vermindering van de CO2 uitstoot en maak uw inwoners bewuster, ga 
voor besparen, stimuleer en subsidieer de zwakkeren in de samenleving om mee te 
kunnen doen in de energietransitie, zorg voor een stabiel netwerk zodat ook daken in 
verstedelijkt gebied kunnen terug leveren.  
Met het instemmen en doorvoeren van het voorgestelde uitnodigingskader ontneemt 
u de inwoners hun groene en mooie woonomgeving en daarmee hun woongenot en 
grotere dieren verliezen hun leefgebied. 

Realiseert u zich bovendien dat bij het plaatsen van een zonneveld (en volgens uw 
plannen in het betreffende memo kan dit tot een grote van 50 ha!!) de gehele 
gemeente kans loopt bij een calamiteit zoals een brand in een zonneveld alle 
omringende natuurgebieden definitief als verloren te kunnen worden beschouwd voor 
agrarisch gebruik? Wilde dieren in- en uitwendige schade oplopen? Bovendien wordt  
onder de rook van een dergelijke brand de bebouwde kom vergiftigd met resten van 
de zonnepanelen. We mogen aannemen dat u ook op de hoogte bent van de 
meerdere branden in zonnevelden. 

Wij achten u daar volledig verantwoordelijk voor en stellen u bij deze 
volledigheidshalve op voorhand aansprakelijk voor dit soort situaties. Wij hopen 
uiteraard van harte dat dit echter nooit ter sprake komt. 

Tot slot willen wij u erop wijzen dat onze op- en aanmerkingen op het 
uitnodigingskader die in oktober aan de u zijn verstuurd niet zijn meegenomen de 
conclusies die u nu trekt voor het opstellen van het uitnodigingskader. 
Volledigheidshalve voegen wij deze nogmaals toe en verzoeken u dringend 
hierop te reageren. 

Wij verzoeken u dan ook dringend deze memo niet als besluitvormend op te nemen 
ter heroverwegen 
  
  
Met hartelijke groet, 
Namens Behoud Natuur Achterveld  

Miranda Prins 




