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Inleiding
Dit document bevat een bundeling van de reacties die in de periode maart t/m september 2020 zijn
ingebracht op de Concept Regionale Energie Strategie (RES) voor de Cleantech Regio in de
gemeente Apeldoorn.
Het betreft een diversiteit aan inhoudelijke vragen, opmerkingen of klachten die via diverse kanalen,
online en offline, bij de gemeente Apeldoorn in de periode maart t/m september 2020 zijn
binnengekomen.

Belang van dit document
Al deze reacties zijn van waarde voor het vervolgproces. Ze laten zien waar vanuit de Apeldoornse
samenleving vragen, knelpunten en bezwaren liggen, waarmee rekening gehouden moet worden bij
de verdere uitwerking van de Concept RES.

Input voor het Cleantech Regio RES-proces
Om die reden zijn deze reacties gebundeld in dit document. Dit document zal als input dienen voor het
vervolguitwerking van de Concept RES tot de RES 1.0 in de periode van oktober 2020 t/m juli 2021.
•

•
•

Dit document wordt aan de Apeldoornse gemeenteraad ter beschikking gesteld en ook openbaar
gepubliceerd op de Cleantech Regio RES-website: www.cleantechregio.nl/res. Op dit platform
komen ook de bundelingen van de opgehaalde reacties uit andere Cleantech RES gemeenten,
zodat alle reacties voor iedereen transparant terug te vinden zijn.
Daarnaast wordt dit document ingebracht in de vervolg atelier-sessies voor de uitwerking van de
Concept RES die in oktober 2020 van start gaan.
Na 2 september is het reactieformulier op de het Cleantech Regio RES-platform vervangen door
een gerichtere vragenlijst, te benaderen via www.cleantechregio.nl/res/inwoners/vragenlijst. Deze
staat nog open tot en met begin oktober. De antwoorden op deze vragenlijst worden nog
samengevat in een aparte rapportage, ook per gemeente, en eveneens openbaar gepubliceerd en
ingebracht in het vervolgproces.

Terugkoppeling en vervolg
Voorafgaand aan de vaststelling van de RES 1.0 in juli 2021, vindt er een terugkoppeling plaats over
wat er met de reacties is gedaan en worden nieuwe communicatiemomenten georganiseerd. De
gemeente Apeldoorn zal Apeldoornse stakeholders hierover actief informeren. Nieuwe ontwikkelingen
zijn daarnaast voor iedereen te volgen via www.apeldoorn.nl/res en via www.cleantechregio.nl/res

Inhoudsopgave
1. Rode draad en type reacties
2. Ingekomen reacties via het Cleantech RES-platform (online reactieformulier t/m 2 september)
3. Ingekomen brieven
4. Ingekomen reacties via het aanmeldformulier en Mentimeter voorafgaand aan de
themabijeenkomst 2 september
5. Verslag themabijeenkomst Concept RES 2 september, inclusief online reacties
6. Ingekomen reacties op het evaluatieformulier, na afloop van de themabijeenkomst 2
september
7. Verslag Politieke Markt 17 september

1. Rode draad en type reacties
De reacties zijn divers van aard en inhoud, maar er is een aantal rubrieken te noemen waar het
merendeel van de reacties in past. Over het algemeen kan gezegd worden dat verreweg de meeste
reacties betrekking hebben op het onderdeel van grootschalige duurzame opwek van elektriciteit via
windturbines en zonneparken.

- Ambitie en opgave
Meerdere reacties gaan in op de totstandkoming van de ambitie en de vertaling naar de opgave voor
de benodigde wind- en zonne-energie. Veel reacties gaan over de ruimte om alternatieve afwegingen
te maken in de ambitie, of bijvoorbeeld de soorten energie-opwek. Andere reacties op dit vlak gaan
over toepassing van de zonneladder, met de vraag of de verschillende bijdrages om de ambitie waar
te maken in de goede volgorde en in de juiste verhouding worden aangepakt, bijvoorbeeld zon op dak.

- Manier van werken
Deze reacties gaan over het proces en de organisatie om te komen tot de Concept RES en later de
RES 1.0: in hoeverre de juiste partijen betrokken zijn, lokaal en regionaal; de mogelijkheden voor
individuele bewoners om invloed uit te oefenen; de representativiteit van de ingezette methoden zoals
de bewonersenquête; vragen over de uiteindelijke invloed van de inbreng van stakeholders op de
Concept RES; vragen over de status van de Concept RES en de RES1.0.

- Balans leefomgeving, relatie tot bestaande functies in het buitengebied
Veel reacties gaan over specifieke functies en belangen die spelen in het buitengebied en waarop de
komst van windturbines en zonneparken invloed hebben:
•
•
•
•
•
•

de woonfunctie in de wijken, dorpen en het buitengebied
recreatie, zowel voor de eigen bewoners, als bezoekers, inclusief de economische functie van
recreatie en toerisme
natuurwaarden van flora en fauna
ruimte voor landbouw en agrarisch ondernemerschap
landschap en cultuurhistorie
algemeen de functie in het buitengebied van rust en groenbeleving

- Zoekgebieden en locaties: balans met impact op de leefomgeving
In de Concept-RES staan zoekgebieden voor windenergie en uitgangspunten om tot locatiekeuzes te
komen voor windenergie en zonneparken. Veel reacties gaan over specifieke locaties waartegen men
bezwaren uit of die men juist kansrijk acht, bezien vanuit impact op de directe leefomgeving. Ook gaan
reacties in op de balans tussen duurzame energie-opwek en impact hiervan op de leefomgeving:
wanneer de balans te ver doorslaat en onder welke voorwaarden de komst van grootschalige opwek
draaglijk is, of juist voordelen kan hebben.

- Economische en financiële gevolgen
Reacties op dit vlak gaan over de consequenties voor (agrarisch) ondernemers in het gebied en
zorgen over financiële gevolgen voor vastgoedeigenaren.

- Lokale aanpak zon en wind
Veel reacties hebben niet alleen betrekking op de Concept RES, maar op de lokale ambitie en aanpak
wat betreft zonne-energie en windenergie binnen de gemeente Apeldoorn.

2. Reacties via het RES platform van de
Cleantech Regio t/m 02-09-2020
Via een online reactieformulier op het RES-platform van de Cleantech Regio konden websitebezoekers een reactie geven op de Concept RES. Vanuit de webpagina www.apeldoorn.nl/res werd
gelinkt naar dit formulier.
Met een emoticon konden bezoekers hun gevoel bij de Concept RES omschrijven en in een open veld
hun reactie. In totaal leverde dit 17 reacties vanuit Apeldoorn op, in de periode t/m 2 september. Deze
Apeldoornse reacties staan hieronder weergegeven.
Na 2 september is het reactieformulier op de het Cleantech RES-platform vervangen door een
gerichtere vragenlijst. Deze staat nog open tot begin oktober. De antwoorden op deze vragenlijst
worden samengevat in een aparte rapportage.
gevoel
1.

2.

3.

reactie

komt goed Ik stel belangrijke voorwaarden aan het plaatsen van wind-en zonnepanelen. Ik
snap dat deze nodig zijn. De voorwaarden van mijn kant zijn:
- een forse inkrimping van het vliegverkeer. Het is dweilen met de kraan open als
het vliegverkeer mag groeien. Wordt het vliegverkeer niet fors ingekrompen, dan
ook geen wind- en zonneparken! Dus geen overlast van laagvliegroutes van
Lelystad airport en windmolens tegelijk! Een absolute horrorsenario! Geef deze
boodschap als u blieft ook door in Den Haag!
- aan de oostkant van Apeldoorn moeten ook windparken kunnenkomen. Lukt dat
niet dan moet luchthaven Teuge maar dicht! Het is toch te gekke dat wij aan de
zuidkant van de Maten alle windmolens moeten accepteren om (milieuvervuilende)
hobby's van rijke lui instant te houden!
- Ook windmolens op de strook tussen de A1 en het spoor aan de westkant van
Apeldoorn op de Veluwe plaatsen. Hier heeft niemand last van en de dieren die er
misschien wel last van de windmolens hebben, kunnen zelf naar een ander gebied
trekken. Ik denk dat de flora en fauna meer last van de A1 hebben. Bij de
ecoducten geen windmolens plaatsen.
Kortom als aan alle kanten van Apeldoorn wind- en zonneparken kunnen komen,
wordt de overlast gelijkmatig verdeeld en hebben de inwoners van de zuidkant van
de Maten niet alle overlast terwijl de rest van Apeldoorn alleen maar profiteert.
- omwonenden al bij de begin van de plannen betrekken en naar hun opmerkingen
luisteren over de plaats (afstand tot woningen) en de hoogte van de molens. Hun
opmerkingen moet in de besluitvorming meegenomen worden. En niet zo als een
paar jaar geleden met het plan om windmolens te plaatsen in Beekbergsebroek,
waar toen een in beton gegoten plan lag. Dat was slikken of stikken voor de
omwonenden. Gelukkig heeft de toenmalige gemeenteraad hiervoor een stokje
gestoken!
angstig
Te veel in 1 gebied.
En waarde van onze huizen keldert en wordt op geen enkele manier
gecompenseerd!!!
prima
Geen windmolens op de Veluwe.! Ook niet langs de A1 op de Veluwe.
Dat er ooit snelwegen dwars door het natuurgebied zijn aangelegd is tot daar aan
toe.
Van deze wegen (A1) een bedrijventerrein maken lijkt mij eeuwig sonde.
Hier voor moeten deze molens op een van de hoogste punten van dit gebied
komen, dit zorgt voor horizonvervuiling over heel de Veluwe. Toeristen en natuur
liefhebbers zullen dit onaangenaam vinden. Ook moet hiervoor ontzettend veel
infrastructuur aangelegd worden waardoor er heel veel natuur moet wijken.
Dit kijkt mij en ik denk vele andere geen goed plan.
Windmolens langs de A1 is prima. Het stuk A1 midden op de Veluwe mag en moet
niet kunnen.
Ik hoop dat de gemeente en de provincie hier mee eens zijn en verstandige keuzes
maken voor de toekomst van de Veluwe.

4.

neutraal

5.

bezorgd

6.

boos

7.

bezorgd

8.

angstig

9.

boos

Is het niet een idee om meer de daken van bestaande gebouwen te gebruiken? Er
zijn veel industriële gebouwen in Apeldoorn-Zuid, Ecofactorij, en Apeldoorn-Noord.
Zijn de daken van deze niet een meer geschikte oplossing voor zonnepanelen?
Daarmee geeft u huidige grond een tweede schonere doel. Ook kan bijvoorbeeld
op de daken van appartement gebouwen geschikt zijn voor zonnepanelen. Ook
voor windmolens is er niet een mogelijkheid voor het gebruik van kleinere molens
op daken zoals die van Kadaster en de HNK gebouw? Die heb ik vaker gezien in
verschillende landen. Dan is de zogenoemde aantasting van grond in gebieden
waar er huizen zijn veel verminderd.
Hou toch op met landschap/horizon vervuiling.
Als je de burger nou laat mee profiteren weet ik zeker dat je een groot deel van de
huizendaken in Apeldoorn vol kan leggen. Ik stel me dat als volgt voor, de
eigenaren stellen hun dak beschikbaar, jullie leggen en financieren de
zonnepanelen en de eigenaren profiteren mee in de opbrengst. Ik ben er van
overtuigd dat hier mensen voor openstaan die op dit moment geen geld hebben
om zelf zonnepanelen te kunnen aanschaffen.
In Apeldoorn moeten we creatiever gaan denken ipv alleen zonneparken en
windmolens.. denk aan je landschap over 50 jaar!
Ik ben zeker voor verduurzaming! Maar zet windmolens neer waar niemand er last
van heeft. Zonde om het mooie Apeldoorn / Klarenbeek hier voor te gebruiken.
Hiermee wordt het woongenot van veel inwoners verpest. Er zijn genoeg
alternatieve plekken te vinden als er breder gekeken wordt.
Geen groene weiden opofferen voor zwarte zonnepanelen.
Zorg dat het interessant wordt voor zon op dak. Ook als je meer dan je eigen
gebruik produceert.
Het is vreemd dat de salderingsregeling voor particulieren wordt afgeschaft terwijl
er wel fikse subsidies gegeven worden aan bedrijven die zonneparken aanleggen?
Ik zie heel veel boeren schuren waar nog geen zonnepanelen op liggen of waar
een veelvoud van het huidige aantal op kan. Maak het voor hen interessant om
hun daken te gebruiken ipv hun weiland.
Waarom zetten jullie niet veel meer in op windenergie? Levert ook horizon
vervuiling op maar in veel mindere mate dan zonneparken (bij gelijk aantal
Megawatts). Dan houden we het buitengebied tenminste groen.
Hoe kan het dat er grote bedrijfspanden worden gebouwd/gepland die ook nog
eens flink veel electriciteit nodig hebben (zoals b.v. de waterfabriek bij Avero in
Voorst) terwijl daar geen zonnepanelen op worden gelegd/gepland. Als ik als
particulier een huis laat bouwen word ik door de EPC norm ongeveer verplicht om
een aantal zonnepanelen op het dak te leggen anders krijg ik mijn bouwvergunning
niet rond.2.
Investeer niet in windmolens en zonneparken. U presenteert maar 2 smaken (wind
en zon), maar die lijden allebei aan hetzelfde euvel. Deze energievormen zullen
nooit tot significante reductie van de CO2 uitstoot leiden. De reden hiervoor is dat
ze weersafhankelijk zijn en dus nooit voor stabiele basislast zullen zorgen. Daarom
is er altijd backup nodig in de vorm van energiecentrales die bijna altijd op fossiele
energie draaien. Bovendien is de energiedichtheid van deze vormen van
energieopwek laag, waardoor een enorm oppervlak nodig is om een beetje energie
op te wekken. Als de wind niet waait, of de zon niet schijnt, heb je er niets aan.
Door de wisselvalligheid van het aanbod van stroom is er bovendien een
verzwaring van het elektriciteitsnetwerk nodig, wat de kosten zal doen stijgen en de
kans op stroomuitval aanzienlijk zal doen toenemen. Verder zijn windmolens
verantwoordelijk voor de dood van grote en soms zeldzame vogels (zoals
roofvogels) en dus niet goed voor onze fauna. Verder is er meestal geen enkel
plan voor wanneer de windmolens en zonnepanelen aan het eind van hun
levensduur gekomen zijn. Windmolens en zonnepanelen bevatten veel schadelijk
afval. Daarom is mijn advies om te kijken naar andere energievormen, zoals kleine
kernreactoren die wel stabiele, betrouwbare en CO2 vrije energie kunnen leveren.
Verder staan er deze zinnen in het concept: "Onze regio komt tot een eerste
bijdrage van ruim 1,2 TWh oftewel terawatt. Dit staat gelijk aan 1,2 miljard
kilowatt." Het spijt me wel, maar TWh is een maat voor energie (nl. terawattuur) en

terawatt en kilowatt zijn eenheden van vermogen. Er is een groot verschil tussen
energie en vermogen, zoals u in elk natuurkundeboek kunt vinden.

10. bezorgd

11. bezorgd

Teveel nadruk op zon vs. wind. Bio-energie/hernieuwbare gassen lijken weg te
vallen (is mijn eerste indruk), terwijl er ook nog een enorm potentieel
energiebesparing ligt in de gebouwde omgeving.
Zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen (bv.
Ecofactorij); niet in natuurgebieden. Windmolens op bedrijventerreinen; niet in
natuurgebieden. Ook niet langs snelwegen door natuurgebieden (A1 Veluwe).
Natura 2000, EHS, Habitatrichtlijn etc. zijn harde randvoorwaarden.

12. angstig

Zoveel mogelijk op zee bouwen of in de polder. Daarnaast zoveel mogelijk op
industriële grote daken, op plekken waar bijna niemand er last van heeft. Over het
algemeen verpesten zonnepanelen en windmolens het landschap helaas.
13. komt goed meer in de openbaarheid en aandacht voor de leefomgeving
14. boos
Vanmiddag blijkbaar niet goed verzonden, maar huidige res maakt me boos en
angstig. Het lijkt erop dat alle plannen ten gunste van klimaat zonder kritische blik
worden goedgekeurd. Het gaat te snel en te makkelijk. Te weinig aandacht voor
zonnelader, eerst zon op dak. Daarnaast meer aandacht voor enkel zon op
incourantw ipv zeer goede landbouwgrond. Gemeentes willen liever bouwen dan
panelen op grond, en het buitengebied mag op de blaren zitten. Wel de lasten van
een vernaggelde omgeving niet de baten, die gaan naar investeerders met maar 1
belang. Geld binnen harken.
15. boos
Aanvulling op net. Wind langs de Veluwerand voor zon. Nog beter, andere
alternatieven zoals kernenergie en waterstof.
16. bezorgd
Kom eerst met een goed plan en een indeling van het gebied (zie advies CRK wat
de gemeente Apeldoorn links laat liggen) Gemeente Apeldoorn wil zo snel mogelijk
de boel vol leggen, ten koste van de bewoners en landschap. Er is zelfs door een
gemeente ambtenaar gezegd dat het afwegingskader zonneparken misschien wel
te streng is en het nog meer naar de hand van de projectontwikkelaars geschreven
zou moeten worden. Bewoners worden niet gehoord terwijl er meerdere verzoeken
liggen om in gesprek te gaan. Ze zeggen dat het afwegingskader de bewoners zou
moeten beschermen, maar op al die punten wordt afgeweken in het voordeel van
de projectontwikkelaar en ten nadele van de omgeving en bewoners. Het is meer
een vrijbrief voor de projectontwikkelaar.
De zonneladder is een leuk sprookje, maar daar wordt niet naar gekeken en
gehandeld. Zon op dak vind eigenlijk niet plaats!
Hoeveel vertrouwen moeten wij nog in het ambtelijke apparaat hebben?

17. boos

Stop met deze onzin, we kunnen niet leven van zon en wind
De cijfers van 2017 van het CBS
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het verbruik van hernieuwbare energie in
Nederland in 2017 in totaal 138 petajoule (PJ) was . Dit is ruim 10 procent meer
dan het jaar daarvoor. Het totale finale energiegebruik was in 2017 ongeveer 2100
PJ, net als in 2016.
Bron hier.
Hoe zijn deze cijfers opgebouwd?
Biomassa 83,99 PJ
Wind 34,71 PJ
Zon 8,88 PJ
Aard- en bodemenergie 7,12 PJ
Het opgestelde vermogen van wind en zon in 2017
Zonnestroom: Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) groeide in
2017 met 31 procent naar 9 PJ. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor
zonnestroom steeg met een recordhoeveelheid, van ruim 800 megawatt (MW) naar
totaal bijna 2900 MW.
Windstroom: De energie uit wind nam tegelijkertijd met 15 procent toe tot 35 PJ.
Vooral door het plaatsen van 600 MW aan windmolens op zee in de tweede helft
van 2016 kon het verbruik flink toenemen. Die windmolens draaiden in 2017 een
vol jaar mee. In 2017 werden nauwelijks nieuwe windmolens bij geplaatst en bleef
de totale windcapaciteit staan op 4200 MW.
Dat klinkt geweldig 2900 MW zonnepanelen en 4200 MW opgesteld
windvermogen. Maar wat kun je daarmee? Wat draagt dat bij aan onze
energievoorziening?
Windstroom: Zou je de opgestelde windcapaciteit in 2017 continu kunnen laten
doordraaien en daarbij het opgestelde vermogen leveren dan zou dat 4200 MW x
24 x 365= 36792000 MWu opleveren. Een PJ komt overeen met 277.777,8
MegaWatt uur. Dat betekent dat het opgestelde vermogen x het aantal uren per
jaar uitkomt op 36792000 : 277777,8 = 132,5 PJ.
Kijken we naar deze cijfers van het CBS dan blijkt dat alle windmolens opgesteld
op het land en op zee samen totaal in 2017 slechts 34,7 PJ hebben geleverd. De
gemiddelde productiecapaciteit van alle molens in Nederland en op de Noordzee
samen kwam daarmee op (34,7 : 132,5) x 100 = 26,1%. Dat is de productiefactor.
In 2017 leverden alle molens samen met hollen en stilstaan net 26,1% van 4200
MW = 1096,2 MW gemiddelde capaciteit maal het aantal uren per jaar. Dat is nog
veel minder dan een grote centrale aan de Eemshaven van 1560 MW kan leveren
als die wordt ingezet als basislastcentrale,
En Zonnestroom? Totaal opgesteld vermogen eind 2017 was 2900 MW de
capaciteit was in 2017 met 800 MW gegroeid. Laten we daar de helft van
meerekenen dan komen uit op een gemiddeld piekvermogen over het jaar heen
van alle zonnepanelen samen op 2500 MW
Maal het aantal uren per jaar is dat 2500 x 24u x365 = 21900000MW wat
overeenkomt met 78,9 PJ. In 2017 was de werkelijke levering van alle
zonnepanelen samen 8,88 PJ. De productiefactor van zonnepanelen was in 2017
(8,88 : 78,9) x 100% = 11,25% Dat komt overeen met 281,25 MW doordraaiende
centrale capaciteit. Bedenk daarbij dat die zonnepanelen in de zomer overdag
kunnen pieken met 2400MW en dat voor zonnestroom 9 x meer netwerk nodig is

om de pieken op te vangen dan dezelfde hoeveelheid stroom geleverd met
centrales.
De levering van alle windmolens op het land en op zee samen in 2017 was 26,1%
van het opgestelde vermogen en alle zonnepanelen opgesteld in Nederland
kwamen niet verder dan 11,25% van het opgestelde piekvermogen.
Door nu in beleidsstukken te spreken van huishoudens lijken wind en zon
cijfermatig een grote bijdrage te gaan leveren. En als je dan ook geen rekening
houdt met de productiefactor van wind en zon in Nederland lijkt het opgestelde
vermogen van wind en het piekvermogen van zonnepanelen wel bruikbaar om
centrales te vervangen. Dat betekent in de praktijk dat het vonnis van de rechter op
sprookjes is gebaseerd. Samen leverde wind en zon in 2017 totaal 34,7 PJ + 8,9
PJ = 44,6 PJ .
Het totale primaire energiegebruik was in 2017 3150 PJ. En haal je daar de
omzettingsverliezen vanaf zoals bij de productie van stroom en ook het deel im- en
export en het gebruik als grondstof in de chemie etc., dan kom je uit op het totale
finale energiegebruik van 2100 PJ. Zet je de levering van wind en zon samen in
2017 af tegen het totale finale energiegebruik dan is de bijdrage van wind en zon
net 2,12%. Dat was de bijdrage van wind en zon samen. De rest van die in 2017
geleverde 6,6% hernieuwbaar kwam voornamelijk van biomassa en nog een paar
kleinere bronnen zoals lucht aard- en bodemenergie etc.
Wat ook nog moet worden meegenomen is het feit dat weersafhankelijke bronnen
stroom leveren aan een vraaggestuurd netwerk, stroom die moet worden ingepast.
Die inpassing gaat gepaard met verliezen zodat de CO2 reductie marginaal te
noemen is. Kijk je dan naar de bijdrage van wind en zon samen dan zal duidelijk
zijn dat het simpel bijbouwen van wind – en zonneparken weinig zin heeft. De
levering van deze weerafhankelijke bronnen is in verhouding tot het totale
energiegebruik gering. Kijk je met dit in het achterhoofd naar het vonnis van de
rechtbank dan is dat praktisch niet uitvoerbaar ook als je tijd en geld genoeg hebt
de levering van windmolens en zon is relatief gering omdat deze bronnen niet
energie intensief genoeg zijn . Maar dat beeld was in 2015 ook al duidelijk.
Dit schrijft de algemene rekenkamer in 2015:
SDE+-regeling levert minder energie uit hernieuwbare bronnen op dan gedacht
De regeling SDE+ zal waarschijnlijk minder energie uit hernieuwbare bronnen
opleveren dan het kabinet van tevoren had berekend. De hoeveelheid subsidie die
de minister van Economische Zaken (EZ) jaarlijks beschikbaar stelt voor de
ontwikkeling van windmolenparken, waterkrachtcentrales, aardwarmtepompen,
biomassavergisters enzovoort, blijkt te laag. Het subsidiebudget is op papier
afgestemd op het halen van de beleidsdoelen voor 2020 en 2023, maar houdt
geen rekening met praktijkfactoren. SDE+-projecten vallen regelmatig uit of lopen
vertraging op. Bovendien leveren eenmaal draaiende projecten gemiddeld 26%
minder energie op dan op papier mogelijk is – soms door technische problemen,
soms door beperkte beschikbaarheid van biomassa.
Doelen voor 2020 en 2023 raken uit zicht, maar minister past beleid niet aan
Doordat de minister in zijn berekening van het SDE+-subsidiebudget vasthoudt
aan de maximale hoeveelheid energie die projecten kunnen opleveren, geeft hij
geen euro teveel subsidie uit. Maar zijn behoudende benadering brengt wel risico’s
met zich mee voor het halen van de beleidsdoelen voor 2020 en 2023. Nederland
gaat met het huidige beleid deze doelen hoogstwaarschijnlijk niet halen. Het
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen zal volgens diverse studies
vermoedelijk uitkomen op 12,4% (in plaats van de 14% die in EU-verband is
afgesproken) in 2020 en op 15,1% (in plaats van de 16% die in het Energieakkoord
is afgesproken) in 2023. Deze signalen heeft de minister van EZ tot op heden niet
aangegrepen om zijn beleid bij te sturen.
Kijken we nog verder dan is de voorgestelde oplossing nog meer projecten voor

nog meer miljarden ga je daarmee rekenen dan kom je met medeneming van de
noodzakelijke netwerkverliezen uit op 100 miljard alleen voor de uitvoering van het
energieakkoord.
Kijk je naar dat akkoord dan komt er relatief weinig stroom van wind en zon en het
grootste aandeel, ongeveer 60%, moet komen biomassa.
Er zitten echter nog een paar adders onder het gras.
De rekenkamer heeft het over 14% in 2020 en 16% in 2023. Het aandeel in 2013
was echter al 4,5 %. zodat we met de uitvoering van het energieakkoord 100
miljard gaan uitgeven inclusief extra netwerkkosten om tussen 2013 en 2020 te
komen tot een toename van 9,5% en in 2023 tot 11,5%. Zie hier.
Kijken we naar de doelen van het energieakkoord dan zien we dat daar gesproken
wordt over een toename van het aandeel hernieuwbare energie. Energie
voornamelijk met wind, zon en biomassa opgewekt. Let wel het is een
energieakkoord geen klimaatakkoord.
Wat is de klimaatwinst vraag je je dan ook af. 60% Moet komen van biomassa en
het is allang duidelijk dat dat niet echt een oplossing is om een CO2-reductie te
realiseren. Biomassa gebruik blijkt in de praktijk alleen maar meer CO2-uitstoot te
veroorzaken. De fout zit in Brussel dat de time span van 30 tot 60 jaar tussen het
verbranden van bomen en de tijd dat bomen groeien en weer opslag van CO2 in
hout is gerealiseerd, is vergeten.
Greenpeace geeft in België het volgende aan:
Biomassa beschouwen als milieuvriendelijke energiebron is een rekenfout.
Ten slotte is het een illusie te denken dat biomassa een CO2-neutrale energiebron
is. Dat zou wel het geval zijn indien de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van
het hout onmiddellijk zou worden opgevangen door de weer opgroeiende planten.
Maar een boom heeft veel tijd nodig om tot volle wasdom te komen. Te veel tijd om
ervan uit te kunnen gaan dat hij de CO2 die vrijkomt wanneer hij verbrand wordt, al
heeft ‘gecompenseerd’ op het moment dat hij wordt gekapt. Biomassa beschouwen
als een milieuvriendelijke energiebron is dus eigenlijk een rekenfout. Het is dan ook
contraproductief om op grote schaal te investeren in deze energievorm om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

3.1a Reactie dorpsraden

31 maart 2020
Betreft: RES, was dit nu echt nodig in deze tijden….
Kenmerk: KB31032020-01

Geachte lezer,
Ook Nederland zit in een hele grote crisis, iedereen ervaart de gevolgen hiervan op verschillende
manieren. Het geeft inwoners hele grote onzekerheden en onduidelijkheden over onder andere hun
gezondheid, hun gezin, vrienden en kennissen, dorpsgenoten, hun baan, het inkomen, hun bedrijf,
de economie, de tijdduur van de (semi) Lock down, de overige (financiële) maatregelen, stikstof,
PFAS, en gaat zo maar door. De zorgen zijn voor vele mensen nog nooit zo groot en onoverzichtelijk
geweest….
Een tijd waar mensen heel veel op zich af krijgen en binnen sommige gezinnen de situatie onder
zorgelijke druk staat. Zo zorgelijk dat er op het maatschappelijke vlak achter de schermen hard
gewerkt wordt om ook hier zorg en hulp te bieden en om te voorkomen dat er zo min mogelijk
problemen ontstaan.
En dan in deze crisistijd maakt de Cleantech regio het concept RES openbaar en worden heel veel
huishoudens bedreigd door potentiele locaties voor windmolens en zonneparken. Het kaart
materiaal is zo onduidelijk en grofmazig en de uitgesproken aantallen windmolens en zonnevelden is
extreem hoog. Dit maakt dat heel veel inwoners van de natuur- en buitengebieden in principe
bedreiging voelen in hun woon- en leefgenot.
Heel veel inwoners die door de crisis al in grote onzekerheid zitten, kunnen nu geen informatie
ophalen, wij als dorpsraden kunnen hun niet informeren, u kunt ons allen niet informeren. Het is
onmogelijk om in deze tijd ergens laagdrempelig heen te kunnen en er met elkaar over te spreken.
Het is voor ons echt onbegrijpelijk dat de bestuurders van de betrokken gemeenten, de
waterschappen en de provincie op vrijdag 20 maart 2020, besloten hebben het concept RES
openbaar te maken, midden in de corona crisis.

Wij verzoeken u dit proces per direct stil te leggen tot dat het “normale leven” weer is begonnen, we
de politieke processen weer in openheid en transparantie kunnen uitvoeren en we inwoners weer
kunnen informeren op bijeenkomsten. Daarnaast zal de wereld er vermoedelijk heel anders uitzien
na de corona crisis en moeten we allen opnieuw prioriteren en heroverwegen op vele vlakken.
Wij wensen alle ontvangers en lezers van deze brief oprecht heel veel gezondheid toe en sterkte in
deze moeilijke tijden, “laten we vooral op elkaar letten” hebben wij veelvuldig gehoord de laatste
weken, laten we dat vooral doen…..

Met vriendelijke groet,
Namens de dorpsraden, Ugchelen, Uddel, Hoenderloo, Loenen, Wenum Wiesel, Beemte-Broekland
en Klarenbeek.
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Onderwerp: Fwd:
Geachte on&angers,

Wij hopen oprecht dat u allen in goede gezondheid bent in deze moeil'rjke tíjden!
Wij hadden het actievoeren op een lager pitje gezet omdat we allemaal in een andere wereld leven
op dit moment en elkaar wat ruimte willen geven.
Maar helaas kan dat niet, niet iedereen is op dit moment bezig met elkaar gezond houden...,
Tot onze meer dan grote verbazing hebben de bëstuurders van gemeenten Apeldoorn, Brummen,
Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen en Provincie Gelderland, WS Vallei en Veluwe, WS Rijn en
lJssel, SB Cleantech regio en Liander op 20 maart 2020, midden in de corona crisis besloten om het
concept RES Cleantech Regio over de inwoners uit te storten, want zo voelt het!

Wij ontvingen van onze Dorpsraad de brief in de bijlage, hierop hebben wij enkele aanvullingen.
Omdat wij niet in herhalíng wensen te vallen vullen wij hierop aan, maar de boodschap in deze brief,
vanuit hun rol staan wij ook volledig achter.
Tenminste nog iemand die rekening houd met en opkomt voor de inwoners.

Wij willen het graag nog iets duidelijker stellen, de bestuurders die in deze tijd, onder deze
omstandigheden een dergelijk besluit nemen, al dan niet met als vangnet te spreken namens "een
college" hebben toch echt niet opgelet en niet goed geluisterd naar Mp Rutte!!!

Zouden we niet oo.plkaar letten..... Zouden we niet zo min moeeliik maatschappeliike onrust
vefoorzaken..,.Moeten we het niet SAMEN doen...

Welke bestuurder kan in deze tijden dergelijke besluiten nog uitleggen.
Kom niet met de smoes "moest van de mínister" want dat is niet echt geloofwaardig.
Kom niet met de smoes "moetvoor 7 juní gereed zijn ivm de planning"want dan leef je echt in een
andere wereld.
Kom niet met de smoe§ "we proberen nog uitstel bij Wiebes te kriigen" want dan blijkt wel weer
welke bestuurder verantwoordel'rjkheid durft te nemen (en welke niet)..,

(Wij nemen toch aan dat minister Wiebes en zijn top ambtenaren dit ook niet willen (toch?)...
Kom niet met de smoes "we willen niets achterhouder" want dít concept
werkelijkheid zijn...

RES

)

zal nooit meer de

Kom niet rnet de smoes "het ís tnqar een concept en are golgn nog sarnen kijken" want juist dat kan
voorlopig nog lang niet en duideh.l-kheid geven lukt dus ook niet.
(Daarnaast kennen we dat "samen kijken" in middels wel, dat vertrouwen is al een tijdje heel

minimaal.)

Hoe is het mogelijk dat in deze tijden dit soort voornemens worden gepubliceerd, terwijl wij allen
totaal niet kunnen inschatten hoe de wereld er na de corona crisis uitziet.
Hoe is het mogelijk dat inwoners van de getroffen gebieden met deze extra last op hun schouders
worden opgezadeld onder deze omstandigheden, ongelofelijk, wij hebben er echt geen woorden
voor.
Mega getallen over zonnevelden en windmolens komen zo uit de Iucht vallen en kaartmateriaal is zo
grof dat er geen touw aan vast te knopen is, waardoor er mega gebieden potentiële bedreiging

voelen. Denk u nu echt dat op deze manier er ook maar enig draagvlak komt....
En denk u nu echt dat we na de corona crisis ons in eerste instantie nog druk moeten maken om

stikstof,

PFAS,

windmolens, zonnepanelen, enzovoort nee!

!!

Nee we moeten Nederland weer opbouwen uit een heeldiep dal!We moeten de mensen die nu zo
belangrijk zijn, de boeren, de verpleging en zorg, de docenten en het onderwijs en ga zo maar door
heel ruimhartig belonen. We moeten deze sectoren koesteren en maximaal in investeren om in de
toekomst wel voorbereid te zijn op dit soort rampen.

We moeten juist die sectoren verstevigen, moeten heel snel afscheid nemen van de "managers" die
alles zo lekker efficiënt hebben gemaakt hier in Nederland. We moeten voldoende onafhankelijk
worden van het buitenland op belangrijke vlakken, of dringt dat ook nog niet door...
Stop met uitrollen van concept energie strategieën die nooit maar dan ook nooit haalbaar zijn
geweest of zeker nog heel lang niet meer haalbaar z'rjn.
Daarnaast roepen wij op om echt te stoppen met besluiten te nemen die boeren raken, ten eerste
omdat de corona crisis al meer dan genoeg persoonlijk leed veroorzaakt en te tweede dat nu wel

aangetoond is waar de uitstoot vandaan komt. En roep meteen de collega's uit Brabant even ter
verantwoording.
Er gaan

hier anders mensen aan onderdoor, neem uw verantwoordelijkheid, heel veel inwoners
staan op dit moment onder zware psychische druk, laten we zoveel mogelijk proberen te voorkomen
dat er (familie) drama's gebeuren ! !!
Stop met inwoners nog harder raken want anders komt er na of tijdens de corona crisis nog een
andere crisis, de crisis van "groot menseliik feed veroorzaakt door de overheid" en nog erger de
kans op totale ontsporÍng en ontwrichting van de samenleving het is meer dan genoeg geweest, uw
inwoners hebben op dit moment meer dan voldoende aan hun hoofd en u toch ook (?)!!!
Rest ons u oprecht heel veel gezondheid te wensen in deze moeilijke tijd, want het gaat nu alleen

nog maar om gezondheid en overlëven, laten we daar maximaal op inzetten l!!
Daarna maken we SAMEN welweer nieuwe plannen in de nieuwe werkelijkheid....

Oprechte groet,
Samenwerkingsverband Omwonenden De Somp Klarenbeek en Lelygateklarenbeek
Vertegenwoordigen samen meer dan 250-300 gezinnen in het buitengebied (Hooiland e.o.) van
Klarenbeek

4. Bundeling van reacties voorafgaand
aan de themabijeenkomst 2 september
(Aanmeldformulier en Mentimeter)
In de aanloop naar de themabijeenkomst Concept RES op 2 september kwamen enkele inhoudelijke
reacties binnen via het aanmeldformulier voor de bijeenkomst. Deze staan hieronder weergegeven
onder 1. Via Mentimeter konden deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst aangeven welke
onderwerpen en zij belangrijk vonden en welke vragen zij tijdens de bijeenkomst graag behandeld
wilden zien. Deze reacties staan hieronder weergegeven onder 2.
1. Inhoudelijke reacties via het aanmeldformulier Bijeenkomst Concept RES op 2 september
•

laten we nu terughoudend zijn met wind- en zonneparken in het buitengebied. Binnen 5 jaar ziet
de wereld er totaal anders uit. Er komen nieuwe innovaties om energie te besparen en om
donkergoene energie op te wekken. Geen zon en wind maar WATER!

•

Graag aandacht voor opslag van energie, en niet alleen voor opwek.

•

Welke invloed kan de burgerparticipatie op dit moment nog serieus uitoefenen?

•

Ik maak me grote zorgen over de focus op energie opwekking met daarbij een extra focus op
zogenaamd "lokaal" produceren - geen enkel ander product wordt op deze manier benaderd.
Lokaal, maar geen co-locatie met de grootverbruikers. Impact op natuur wordt compleet
genegeerd. Transport en opslag worden buiten beschouwing gelaten. Technologische
vooruitgang wordt genegeerd. Lange termijn impact wordt niet meegenomen. Ambities van
gemeente Apeldoorn overstijgen realisme, en lijkt prestige-gemotiveerd.

•

Vraag: Kunnen burgers/inwoners niet meer betrokken worden om te kijken naar locaties welke
maatschappelijk en landschappelijk het meest passend zijn i.p.v. het aan commerciële partijen
met maar één doel, namelijk financiële winst maken, over te laten?

•

Vraag: Waarom loopt Apeldoorn zover voor op de RES, o.a. met betrekking tot draagvlak biedt de
RES aanknopingspunten welke nu gemist worden in de ontwikkeling.

2. Inhoudelijke reacties via de Mentimeter poll voorafgaand aan de bijeenkomst
a. Wat is het belangrijkste onderwerp dat volgens u tijdens de bijeenkomst aan bod moet
komen?
•

Plaats van zonneparken

•

Geen windmolens in of naast natuurgebieden en woningen, zoals gepland staat in Loenen.

•

De benodigde samenwerking tussen vele partijen om windenergie langs de snelwegen bij
Apeldoorn mogelijk te maken. De gemeente, omwonenden, particuliere grondeigenaren,
Staatsbosbeheer, RWS, ontwikkelaars etc.

•

Geen windmolens in Klarenbeek!

•

Waarom de gemeente deelneemt aan de RES terwijl het resultaat voor het klimaat te gering is om
te meten en de gevolgen voor landschap en portemonnee groot zijn. Het maken van een RES is
slechts een verzoek van de overheid is en geen plicht.

•

Hoe te voorkomen dat het landschap langzaam maar zeker wordt opgevreten door allerlei
maatschappelijke initiatieven, waaronder energie? Waarom niet eerst focussen op
energieopwekking op bebouwing, i.p.v. gelijk te praten over grote zonnevelden?

•

Waterstofgas (groen) als vervanging van aardgas

•

locatie beoogde duurzaamheidsparken zon en wind. Voorrang aan combinatie zon en wind in
verband met ideale benutting netwerk voor stroom en bekabeling.

b. Heeft u specifieke vragen waar u tijdens de bijeenkomst graag antwoord op wilt?
•

Waarom geen lagere windmolens

•

Waarom windmolens zo dicht bij bewoond gebied. Het hele dorp Loenen heeft hier last van.
Bovendien ligt het

•

Waarom hebben we nog geen inspraakavond gehad en waarom wordt de locatie in Klarenbeek
nog niet van tafel geveegd zoals elders ook is gebeurd na verzet?

•

"Wat gaat de RES de burger kosten en wat levert het op qua klimaat?

•

Vanwaar de ambitie om in 2030 al klimaatneutraal te zijn terwijl niemand dat van de regio eist?

•

Hoe komt het dat de burger zo laat in het proces betrokken wordt?"

•

De A1 doorkruist de Veluwe. Zonnepanelen op de schuine taluds (incl. spoor) prima, maar
windmolens dwars over de Veluwe? De Veluwe is uniek voor West-Europa en de moeite waard
om ook landschappelijk in stand te houden. Geen windmolens langs de A1.

•

"Wat zijn de mogelijkheden van waterstofgas?

•

Terugverdientijden van dertig jaar of meer, hoe dan?"

c. Wilt u nog iets anders kwijt over de Concept RES of de bijeenkomst op 2 september?
•

Ik begrijp, dat in de concept RES op de kaartjes nog niet goed te zien is waar windturbines en
zonneparken precies gepland staan. Het is dan ook moeilijk om hierop te reageren. Ik ben in ieder
geval fel tegen het plaatsen bij bewoning en natuur!

•

We willen geen windmolens in Klarenbeek!

•

Ik hoop dat het een serieus en open debat wordt. Zowel de landelijke als de lokale enquête
stonden vol met sturende vragen die nauwelijks ruimte lieten om in te gaan op de wenselijkheid
van het klimaatbeleid en energietransitie.

•

In de bijlage B1 zie ik geen Kroondomein Het Loo (goed voor 10.500 ha), terwijl wij tot tweemaal
toe hebben ingesproken bij de gemeente.

5. Verslag Themabijeenkomst Concept
RES op 2 september 2020 in Orpheus
Verslaglegging: Nicolien Knapen

Welkom
Anja Wormeester is onafhankelijk gespreksleider. Zij heet iedereen van harte welkom in
Orpheus en ook iedereen die online aanwezig is.
Het doel van deze bijeenkomst is informatie verstrekken over de concept RES en ruimte te
bieden voor vragen en reacties. Er is al veel gebeurd. Er zijn werkateliers geweest in de hele
regio. Regio-breed is er een bewonersenquête geweest en er is apart een jongerenenquête
geweest. Vanavond is een tussenstap. Op 17 september a.s. wordt de concept RES besproken
in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) en vervolgens op 24 september in de gemeenteraad.
De video van deze bijeenkomst en het schriftelijk verslag zijn terug te vinden op
www.apeldoorn.nl/res.
Mentimeter vragen
Anja Wormeester start met eerst drie algemene Mentimeter vragen. Zowel publiek in de zaal
als online deelnemers kunnen reageren. Hieronder staan de uitkomsten van de Mentimeter.

a. Ik ben al eerder betrokken geweest bij de RES Apeldoorn, bijvoorbeeld tijdens lokale of
regionale werksessies
b. Ik ben nog niet betrokken bij RES Apeldoorn, maar weet (globaal) wat het inhoudt
c. Voor mij is de RES nieuw
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a. namens een belangenorganisatie (natuur,
landbouw, toerisme etc.)
b. namens een dorps- of wijkraad
c. namens een actiegroep
d. namens een bedrijf

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Apeldoorn (stad)
Beekbergen
Beemte-Broekland
Hoenderloo
Klarenbeek
Lieren

Themabijeenkomst Concept RES d.d. 2 september 2020

e.
f.
g.
h.
i.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

namens de gemeente Apeldoorn
namens de Cleantech Regio
als raadslid
als inwoner van Apeldoorn
anders

Loenen
Radio Kootwijk
Uddel
Ugchelen
Wenum-Wiesel
Buiten de gemeente Apeldoorn

2

Kort vraaggesprek met wethouder Maarten van Vierssen

Wat is de noodzaak van dit verhaal?

De urgentie van het energievraagstuk leidt tot de noodzaak om keuzes te maken en stappen te
zetten met elkaar. De of-vraag is niet meer aan de orde; het gaat om het hoe. We staan nu aan
het begin van de zoektocht. Het is straks aan de raad om het collectieve belang af te wegen
met het individuele belang.

Er zijn diverse reacties ontvangen als “Het is toch al besloten”. Wat kunnen mensen nu nog
vinden van de plannen?

Het gaat om het ophalen van de input. We moeten naar elkaar toe bewegen en een belangrijke
vraag is wat het maximum is wat een gebied kan hebben. Waar ligt het optimum van dingen
doen/veranderen en de haalbaarheid daarvan?
Inhoudelijke presentatie over de concept RES
Harold van Ganzenwinkel, beleidsadviseur duurzaamheid bij de gemeente Apeldoorn, verzorgt
een presentatie.
Vragen, reacties en discussie
Naast Maarten van Vierssen en Harold van Ganzenwinkel zit ook Otto Hettinga aan tafel. Hij is
bestuurslid van Energierijk Voorst en heeft ruime ervaring met bewonersparticipatie. Doel van
de coöperatie is samen met, voor en door bewoners energieprojecten op te richten en uit te
voeren. Omwonenden krijgen echt een rol in de plannen, er wordt maximaal ingezet op het
beperken van hinder en uiteindelijk profiteren de bewoners in het gebied mee van de
opbrengst en alle opbrengsten blijven in het gebied zelf. Er is veel samenwerking tussen
Energierijk Voorst en DeA.
Via de “Mentimeter” wordt een aantal vragen gesteld, waarna er gelegenheid is voor vragen
en reacties.

a. Ik maak me zorgen over dit plan
b. Ik vind dit plan te ambitieus
c. Ik vind de ambities hoog, maar wel
noodzakelijk
d. Ik heb vertrouwen in dit plan

Themabijeenkomst Concept RES d.d. 2 september 2020

e. Ik ben boos over dit plan
f. Ik ben bang dat ik nadelige gevolgen
ga ervaren als dit plan wordt doorgezet
g. Ik ben blij dat dit plan vaart geeft aan
meer duurzame energie in de regio
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Vraag: Welke uitspraak past het best bij uw gevoel over de concept RES?
• Er is angst voor mogelijke nadelige consequenties. Op het moment dat een plan voor een
zonnepark wordt ingeleverd bij de gemeente daalt de waarde van de woning. In Beemte
Broekland komt een zonnepark en er zijn 26 woningen die daar direct aan grenzen.
Vervolgens komt de projectontwikkelaar langs met een zak met geld, maar dat doet niets af
aan de waardedaling van de woning.
• Een mevrouw woont in een zoekgebied voor windmolens. Drie jaar geleden is er actie
gevoerd en is het gelukt dat de gemeenteraad dat heeft afgekeurd. Ondanks dat staat het nu
toch weer op de kaart.
• Een inwoner van Apeldoorn, professioneel actief in de duurzame energietransitie, vindt het
belangrijk om snel tot maatregelen te komen. We zien dit jaar hoeveel crisissen we
doormaken waarvan er genoeg duurzaamheid-gerelateerd zijn zoals de stikstofproblemen.
Het mag niet alleen praten zijn zonder daadwerkelijk maatregelen te nemen.
• Vanuit de crisis is juist gebleken dat veel CO2-inperking veroorzaakt werd door het
consuminderen waar eerst de boeren de schuld kregen. Het gaat nu om meer productie
want bijvoorbeeld elektrische auto’s betekent nog meer stroom. Is dat meegenomen in deze
opstellingen? Eerst ging het om 30 windmolens en nu zijn het er 60.
Antwoord: Het is onderdeel van de energietransitie dat we minder energievraag gaan
hebben. Dat kan op allerlei manieren: door maatregelen, gedrag en bewustwording. De
ambitie is als Apeldoorn voor onszelf te gaan zorgen en niet afhankelijk te zijn van anderen.
• Nederland heeft gekozen voor wind en zon. Er over blijven praten en het verschuiven naar
de toekomst verspeelt ook kansen. Het moet volledig inpasbaar zijn en belangen van
omwonenden moeten zoveel mogelijk meegenomen worden. Het is goed dat in het beleid
van de gemeente Apeldoorn staat dat het aangemoedigd wordt om vanuit lokale partijen
eigenaarschap te houden in dit soort projecten.
• Het is toch mogelijk om een deel van de elektriciteitsbehoefte als duurzame elektriciteit in te
kopen uit het buitenland? Antwoord: Dat kan (voor de korte termijn) onderdeel van de
oplossing zijn, maar daarmee wordt het probleem naar anderen verlegd.

a.
b.
c.
d.

Leefbaarheid omwonenden
Natuur
Landschap en historie
Landbouw

Wat is voor u het meest belangrijk bij de uitwerking van de RES?
• De leefbaarheid van omwonenden is al duidelijk naar voren gekomen.
• Natuur is belangrijk om goed mee te nemen.
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• Namens de Stichting tot Behoud van het Woud is het belangrijk het gebied te beschermen
met de beschermde dieren daarin. Er is niet het gevoel dat de overheid bezig is voor deze
gebieden op te komen. De Stichting verwerpt de RES. Het is vreemd dat het gaat om lokaal
opwekken, want de auto koop je ook niet bij de buren. Alles wat we doen is import en
export en is niet lokaal geregeld.
• Een agrariër uit Beemte Broekland stelt voor geen zonnepanelen te leggen op goede
landbouwgronden die daardoor verpest worden. Deze vruchtbare gronden zijn enorm
belangrijk voor de voedselproductie. Neem de landbouwwaarde van de gronden expliciet
mee.
Antwoord: De meest kwetsbare landschappen en natuurgebieden zijn uitgesloten. Binnen
datgene wat dan overblijft is geen studie gedaan naar waar de meest vruchtbare gronden
liggen of waar het best agrarisch ondernemerschap mogelijk is. Dit is wellicht een signaal
naar de politiek. Er wordt jaarlijks geëvalueerd, maar het is belangrijk geen valse
verwachtingen te scheppen. Of dit leidt tot aanpassing van het kader is niet aan te geven.
• Niemand zal tegen zonne-energie zijn, maar de huidige concentratie in Beemte Broekland is
teveel.
Antwoord: Het Zonnepark Klarenbeek is een goed voorbeeld. Er was een ontwikkelaar die
de direct omwonenden overviel met een zonnepark van 25 ha waarbij hij aangaf dat de
gemeente dit ook wilde. Dat lag wat genuanceerder. Bewoners hebben zelf een alternatief
plan gemaakt en dat plan is besproken met de ontwikkelaar. Dat botste, dus heeft de
wethouder daar mensen bijgehaald met een intermediaire functie. Het park wordt nu 13 ha
in plaats van 25 ha met een robuuste groenstructuur. De mensen staan niet te juichen maar
kunnen leven met dit ontwerp.
• Wordt er in de concept RES wel goed gekeken naar zon op dak in plaats van in het weiland?
Wat doet de gemeente om alle daken vol te krijgen?
Antwoord: De RES is een deelproduct. Er zijn grote daken met grootschalige opwek. Er is
een Taskforce Zon maar uiteindelijk moeten vastgoedeigenaren zelf de stap zetten. Het kan
allemaal sneller. Ondertussen wordt ook bekeken wat in regionaal verband beter en
slimmer op dit gebied kan via regionale samenwerking.
• Hoe gaan we energie opslaan? Opwekken zonder opslag is zinloos.
Antwoord: Er zijn technieken – als opslag in waterstof of water zelf – maar die zijn te duur om
kleinschalig te ontwikkelen. Het zou inderdaad de gamechanger kunnen zijn maar dan
misschien pas over 10 jaar. Er kan niet op gewacht worden. Hier hoort ook de discussie over
kernenergie bij. Zonneparken worden niet voor de eeuwigheid bestemd; de vergunning is
voor 25 jaar met de plicht voor de ontwikkelaar om dat zonnepark t.z.t. op te ruimen. Ingeval
van eventuele verlenging moet de hele procedure opnieuw doorlopen worden. Op dit
moment is het inzicht om nu te beginnen met windmolens en zonneparken. Niets doen is
geen optie.
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a. A1 Veluwe
b. A50 ten noorden van Apeldoorn
c. Gebied A50/A1 ten zuidoosten van knooppunt Beekbergen

Er zijn drie zoekgebieden voor windenergie in de concept RES. De drie zoekgebieden raken de
gemeente Apeldoorn. Op welke van die drie gebieden moet de gemeente het sterkst inzetten?
• Iemand uit Klarenbeek heeft een stofzuiger meegenomen. Het geluid van de stofzuiger is
vergelijkbaar met wat hoorbaar gaat zijn in de huiskamer als er windmolens komen.
Antwoord: Het gaat erom hoe geluid wordt ervaren. Daarom is het goed te kijken naar de
afstand tot woningen maar ook naar wat er tussen staat. Dat is heel bepalend. Er is geen
wettelijke afstand tot het huis. Het gaat er om wat de gevelbelasting wordt. Deskundige
bureaus kunnen een inschatting maken en daar komt als vuistregel een bepaalde afstand
uit. Het zal altijd locatie-specifiek moeten worden doorgerekend door de ontwikkelaar. Je
kunt ook lokaal beleid maken en over normen een discussie voeren.

a.
b.
c.
d.

Liever meer nadruk op windenergie
Liever nog meer nadruk op zonne-energie
De verhouding in de Concept RES is OK
Geen van deze opties

Vragen/opmerkingen/discussie:
• Als er opgewekt gaat worden in de regio, zijn er dan exclusieve contracten zodat die energie
niet buiten de regio wordt verkocht? Anders geef je andere bedrijven de kans om te
vergroenen maar ben je niet je eigen regio aan het vergroenen. Daarmee ga je dan je
doelstelling missen.
Antwoord: De voorkeur gaat uit naar een zonnepark bij een bedrijventerrein waardoor je
vraag en aanbod echt aan elkaar koppelt. Dat is inderdaad niet wat er nu voor een groot
deel gaat gebeuren. In de praktijk gaat de energie via het midden-station naar Liander en
maakt iedereen daar gebruik van. Het is een interessant punt om mee te nemen in de RESgroep. Wordt er voldoende aan gedaan om de energie in de regio te houden?
• Er is sprake van misleidende communicatie vanuit de gemeente. Op o.a. de factsheet van de
RES staat een aantal van 350.000 bewoners voor de regio. De energiebehoefte huishoudens
is maar 13%, waarvan in de gemeente Apeldoorn Klarenbeek maar 6%. Om daar veel in te
zetten op hernieuwbare energie is niet voor de Klarenbekers, maar voor anderen. Het wordt
alleen maar een belasting en geen voordeel.
Antwoord: Als je het abstraheert kun je stellen dat dorpen leverancier kunnen worden voor
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•

•

•

•

de stad. Dat zijn kansen voor de dorpen en kansen voor de stad. Voor zonneparken en
windparken is het de bedoeling om de lasten en de lusten veel meer te combineren met
elkaar.
Het is niet economisch zinvol om te produceren in het buitengebied van Apeldoorn. Daar
zitten geen gebruikers en het kost subsidie.
Antwoord: Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk dicht in de buurt te kijken, bijvoorbeeld
naar parkeerterreinen. Dan nog is er een behoorlijke opgave om ook op het land de
zonneparken neer te leggen. Op dit moment is de subsidie gewoon nodig. Het appèl is
fantastisch maar daar redden we het niet snel genoeg mee. Er zullen zonneparken gelegd
moeten worden op plekken waar het niet een directe relatie heeft met Klarenbeek en
Loenen. Liander rekent mee en geeft het signaal af of het dichter bij de vraag kan. Het is
balanceren en een deel zal neerkomen in een gebied dat qua energie niet profiteert maar
mogelijk wel op andere vlakken. Bekeken kan worden hoe het behaalde rendement slim
ingezet kan worden voor gewenste lokale ontwikkelingen. Er zijn veel schuurdaken in het
buitengebied en bedrijfsdaken in de bebouwde kom die perfect op het zuiden liggen. De
businesscase kan niet uit met die daken; dat is niet rendabel. Bij een zonneveld is dat wel
het geval. Juist daarin is het belangrijk dat er regelgeving komt uit Den Haag dat die daken
benut kunnen worden. Uiteindelijk is veel oppervlakte nodig aan veldlocaties en
windmolens om de opgave uit de RES te halen. En wellicht een lobbystrategie voeren
richting Den Haag.
Zijn eventuele alternatieven voldoende onderzocht?
Antwoord: Op landelijk niveau wordt echt getrokken aan wind op zee. Kernfusie is een
internationale discussie. Mogelijk zijn op handen zijnde nieuwe technieken interessant voor
de toekomst. Voor de eerste generatie moeten we aan de slag met de technieken die er nu
zijn. Apeldoorn is aan het lobbyen voor onderzoek op het gebied van aardwarmte.
Hoe kan het zijn dat op andere plekken waar windmolens gepland waren deze wel van de
kaart zijn gehaald? Als inwoners is er geen inspraak geweest en nu staan er weer drie
windmolens op 300 tot 400 meter. Belangrijk is eerst de maatschappelijke discussie te
voeren met inwoners, college en raad: Wat is een acceptabele afstand van een huis tot een
windmolen? Nu is er sprake van willekeur. Een windmolen met een tiphoogte van 280
meter is niet in de achtertuin want de effecten komen tot in huis.
Antwoord: Aan bureaus is gevraagd om advies te geven en e.e.a. in kaart te brengen. Hier
komen verschillende antwoorden uit. Je moet elke keer weer kijken wat de geluidsbelasting
is die je voor de minimale afstand aan moet houden. Deze discussie is nog niet geslecht en
kan lokaal worden gevoerd maar ook in RES-verband. Geluidsoverlast en
gezondheidszorgen zijn belangrijke topics bij windmolens. Tegelijkertijd moet je ook kijken
wat wel en niet kan en ook binnen de gebieden kijken wat acceptabel is. Dit is een vraag die
echt nog een plek moet kijken.
Online vraagt een aantal mensen of participatie nog wel zin heeft. Wat doet de gemeente
met de reacties van bewoners?
Antwoord: In het beleid m.b.t. zonneparken is een apart hoofdstuk opgenomen met
verplichtingen voor de ontwikkelaar of energiecoöperatie om een bepaald proces te
doorlopen. Er moet vroegtijdig een plan liggen hoe om te gaan met participatie. Daar ligt
een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer zelf. De gemeenteraad heeft aangegeven
dat onderbouwd moet worden dat de participatie goed is verlopen. Dat is onderdeel van de
besluitvormingsstukken voor de raad. De Omgevingswet gaat dit soort zaken straks
verplichten en de gemeente probeert nu al op deze manier te werken. Overigens betekent
participatie niet dat iedereen in het gelijk gesteld wordt.
Als coöperaties wordt gepleit voor minimaal 50% lokaal eigenaarschap zodat je daar als
bewoners steviger aan tafel zit. Waar ook voor gepleit wordt is om aan het begin van zo’n
traject een omgevingsadviesraad in te stellen. Daarin zitten bewoners en ook de natuur- en
landschapsbelangen maken hier deel van uit. Het advies kan dan meegenomen worden in
de besluitvorming van de raad. Op die manier borg je dat de stem gehoord is, dat mensen
kunnen mee ontwerpen maar dat er ook hele concrete afspraken zijn gemaakt hoe de hinder
te beperken is en dat afspraken zijn vastgelegd.
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Afsluiting
Vanavond was een belangrijke tussenstap om voor te sorteren op de bespreking in de PMA
van donderdag 17 maart a.s.
Paul Baart is vicevoorzitter van de Raadswerkgroep Energietransitie en blikt kort terug op deze
bijeenkomst. De samenleving staat voor een opdracht. Het is niet de vraag of het gaat
gebeuren maar hoe het gaat gebeuren. Een aantal interessante punten om vanuit deze
bijeenkomst mee te nemen: de vruchtbare landbouwgronden, de lobby naar Den Haag en
Europa. Een belangrijk element is ook de kwalitatieve verifieerbaarheid, dus niet alleen
getallen maar ook op beleving. Het initiatief van een omgevingsraad is interessant.
In de PMA van 17 september a.s. is inspraak mogelijk.
Op www.cleantechregio.nl/res kan iedereen een nieuwe vragenlijst invullen over de concept
RES en dat wordt meegenomen in de volgende ronde werksessies.
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Bijlage: samenvatting online reacties
Tijdens de bijeenkomst konden online deelnemers ook reageren en vragen stellen via
de chatfunctie op het online platform. Deze reacties en vragen werden zoveel mogelijk
gebundeld door het moderatie-team en doorgezet aan de gespreksleider, zodat ze
tijdens de avond behandeld konden worden. Ook beantwoordde het moderatie team
zoveel mogelijk reacties individueel, voor zover dat mogelijk was.
Onderstaand overzicht bevat alle binnengekomen (geanonimiseerde) reacties.
1

2

3

4

5

6

7

Vraag / reactie
Onzin dat daken niet rendabel zouden zijn. Het is
zelfs voor particulieren haalbaar met
terugverdientijd binnen 6 jaar. Dus gewoon
rekenen met de 20 jaar levensduur. Elke kWh is
goed
Waarom geen zonnepanelen op de bosweide in
Berg&Bos want daar mag toch niks meer worden
georganiseerd?

De energietransitie als kans voor de dorpen om
energieleverancier te worden voor de stad: hoezo
een kans? de kans ligt ook bij de bewoners in de
stad en de bedrijven in de stad. het buitengebied
heeft ook andere functies voor de stad in de vorm
van groen, natuur, ontspanning etc. Zijn de cijfers
hierover openbaar? Als dit onderzocht is, dan
moet de gemeente toch deze cijfers kunnen delen.
Toon dit aan met cijfers.
het Noorse bedrijf beaamt dit ook. de energie blijft
niet in Apeldoorn. Het gaat naar Noorwegen. it is
what it is zei iemand in de VS. Onze wethouder nu
ook
Suggestie: om te voorkomen dat de overheid voor
de opruimkosten van de zonnevelden opdraait
over 20 jaar is het raadzaam om de ontwikkelaar
van de zonneparken te eisen dat het jaarlijks te
reserveren bedrag voor het opruimen over 20 jaar
in een lokaal opruimfonds wordt gestort. Daarmee
is het dus een garantiefonds zodat de burger
straks niet opdraait voor de kosten en de
ontwikkelaar en met de winsten vandoor gaat en
over 20 jaar zich bv failliet laat verklaren.
Vraag: Kan de gemeente verordonneren dat alleen
bewonersinitiatieven/ bewonerscollectieven
ontwikkelaar van zonnepanelenvelden mogen
worden?
Wind op land versus wind op zee is ook altijd nog
een overweging waard. (natuurlijk weet ik dat de
rijksoverheid iets anders van de regio vraagt) . Op
zee is echt heel veel ruimte. Landelijk wordt daar
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Reactie moderatie-team
Bedankt voor uw reactie. We proberen
zoveel mogelijk online reacties en
vragen (gebundeld) door te zetten
naar de gespreksleider vanavond.
Zodat hier op gereageerd kan worden.
Er zijn allerlei criteria waar een plek
aan moet voldoen, wat maakt dat veel
plekken (ook al lijkt dat misschien wel
zo) niet geschikt zijn hiervoor. Als je
specifiek voor deze plek wil weten
waarom het niet geschikt is, zou ik je
willen vragen te mailen naar
res@apeldoorn.nl Vanuit daar kan een
inhoudelijk deskundige collega je
voorzien van een antwoord.
Het onderwerp participatie komt nu
aan bod :-)

bedankt voor je suggestie. We nemen
het mee.

Daar wordt landelijk natuurlijk wel
naar gekeken, maar valt buiten onze
regionale opgave.

9

8

9

10

11

12

13

14

alleen naar gekeken als de regio's te weinig
leveren.
Vraag: waarom wordt de vergelijking niet gemaakt
tussen windmolens en zonneparken: 1 windmolen
of 9 hectare panelen, zelfde opbrengst.
Maar hoe slaan we energie voorlopig dan lokaal
op? Totdat de technieken voor vervoer en opslag
zijn verbeterd? Wat we lokaal opwekken zullen we
niet per direct gebruiken... Dus enige opslag zal
toch nodig zijn?
ik woon direct naast het zonnepark. er wordt je
uiteindelijk geen keus aangeboden. De beslissing
is al genomen door de gemeente. Voor hen is het
belang groot. Het participeren stelt eigenlijk niks
voor want de mening van omwonenden legt de
gemeente naast zich neer. het grootste gedeelte
van Klarenbeek was tegen en heeft dat ook geuit
maar het park komt er toch. het lijkt geen enkel
nut te hebben.
Waarom wordt niet aan de orde gesteld dat om de
doelstellingen van de concept RES te halen wijken
afgesloten worden van gas. Het afsluiten van gas
is heel iets anders dan het afscheid nemen van
aardgas. Immers er zijn alternatieven zoals groen
gas. Afsluiting van gas (groen gas) is niet nodig en
geeft een enorm piekvermogen voor elektriciteit.
Zie ook mijn vorige reactie.
Niet alleen praten over waterstof maar juist over
groen gas. De potentie is enorm. Belangrijkste is
dat er nu een toezegging verkregen wordt dat de
opwekkingsmogelijkheden van groen gas
meegenomen gaan worden in de definitieve RES
voor volgend jaar. Dit met het doel om de hybride
toepassingen voor Wijken van de Toekomst per
201330 mogelijk te maken. Inzet van groen gas kan
een vergaande reductie betekenen van de inzet
door zon en wind!
Waar14om niet aan de orde stellen dat de hele
regio Apeldoorn wordt afgesloten van gas tenzij er
alternatieven komen?15
Het merendeel van de geënquêteerden heeft
aangegeven dat locaties nabij industrie de
voorkeur heeft. Waarom hebben nu dan alsnog
locaties nabij snelwegen de voorkeur in de RES?
Waarom wordt niet gerekend met veel meer
duurzame energie in de stad? en dan heb ik het
over meer dan 100% belegde daken. Bijvoorbeeld
3-4 x zoveel. Restwarmte, rioolwarmte,
geothermie enz. En waarom geen windturbines
van 9 MW? Dan gaat het om 1/3 van het nu
genoemde aantal.
Wij worden niet eens op de hoogte gesteld. Wij
zijn zowel niet op de hoogte gesteld over de
plannen. Onze belangen. Met eens gehoord.
Wil ben totaal niet eens met de plannen dat er
voor mij deur een Zonnepark wordt gerealiseerd.
er lopen dassen rond om mijn huis. Weteringdijk.
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ik heb je opmerking doorgezet naar de
zaal. Mogelijk komt dit nog aan bod.

Vervelend dat je het gevoel hebt dat
de participatie geen zin heeft. Na de
pauze gaan we eerst in op nog wat
inhoudelijke reacties die liggen, ik
denk niet dat er tijd is om dit punt aan
bod te laten komen. Daarom wil ik je
wijzen op de inspraakmogelijkheid van
17 september, dan is het wel mogelijk
om hierop in te gaan.
Ik heb deze opmerking ook doorgezet
naar de zaal, mogelijk komt het nog
aan bod.
Nogmaals dank, we gaan zo weer
starten. We hebben het dan over
alternatieve energiebronnen. Dan
komt dit waarschijnlijk ook langs.
Het onderwerp is net wel door de
gespreksleider aangehaald, maar het
gesprek ging een andere kant op.
Lastig. Als je hier expliciet antwoord
op wilt hebben, raad ik je aan de
vragen te stellen via
res@apeldoorn.nl. Dan kan een
inhoudelijk deskundige collega
antwoord geven

bedankt voor je reactie. We gaan het
straks hebben over andere
energiebronnen, ik denk dat het na de
pauze aan bod komt.

Dit concept plan ligt nu voor. u kunt nu
uw reactie doorgeven op de plannen.
Of u kunt inspreken op 17 september.

10

De waarde dalen van onze woning. De zicht rond
om de huis. Er wordt geen rekening gehouden hier
over. De gemeente Apeldoorn aast alleen om
winst en verder niets. Zo hebben ze jaren geleden
te zuid van Apeldoorn geïnvesteerd. De brand
gevaar en gevaarlijk stoffen die vrij kan komen als
er brand is bij de generatoren. Redenatie : in de
buurt van kampen is er een incident plaats
gevonden
15 Hoe verhoudt deze opgave en de ambitie om een
groene gemeente/regio te zijn zich tot de
profilering van Gemeente Apeldoorn als gunstige
vestigingsplaats voor branches als IT, industrie en
transport? Oftewel groot energieverbruikers en
grootvervuilers.
16 De hele focus is gericht op wind en zon met al z'n
bekende consequenties en de zekerheid dat de
totaal opgewekte energie nooit de vraag zal
dekken. Waar is de v√≥√≥r liggende vraag: welke
andere energiebronnen kunnen we aanspreken?
(waterstof; kernenergie)

17

18

19

20

21

Bedankt voor uw reactie. We proberen
zoveel mogelijk online reacties en
vragen (gebundeld) door te zetten
naar de gespreksleider vanavond.
Zodat hier op gereageerd kan worden.
Er komt ook een samenvatting van de
online reacties in het verslag dat van
de bijeenkomst wordt gemaakt. Dit
verslag wordt ook aan de
gemeenteraad aangeboden.
waarom wordt het idee van de bewoners voor het Je doelt op de reactie die net vanuit de
park in het Woudhuis niet besproken. Water,
zaal kwam, denk ik. We proberen
binnen 90 dagen na opdracht zijn generatoren die zoveel mogelijk mensen aan bod te
op water lopen beschikbaar
laten komen en kunnen daarom niet
overal op in gaan. Op de politieke
markt van 17 september kan iedereen
inspreken en kunnen we dieper ingaan
op dit soort zaken.
Ik mis energie opslag. Vraag en aanbod van
bedankt voor je reactie. Het onderwerp
duurzaam valt heel vaak niet samen. De
landbouwgrond is net besproken, er
toepassing van waterstof mis ik in dit kader in het zit vertraging op de lijn, waarschijnlijk
hele RES conceptrapport. Wek energie op waar het hoor je het nu. Ook gaan we het nog
het meest effectief is. Gebruik geen waardevolle
hebben over energieopslag en
landbouwgrond zoals de reactie uit de zaal.
toepassing van waterstof. Ik denk dat
dit na de pauze aan bod komt.
Goed gezegd Maarten van Vierssen! Het gaat om
Dankjewel, we geven het door.
onze aarde. Laten we ons gedragen als bewoner
van dit stukje aarde, en niet als slechte huurder.
Complimenten voor Harrold, Otto en Maarten, blij
met hun duidelijke standpunten. Volgende keer
een beetje meer vrouwen en jongeren erbij.
Misschien horen we dan ook andere dingen:)
Iedere RES is alles zelfstandig orgaan bezig.
bedankt voor uw reactie. We proberen
Waarom wordt er niet over de grenzen gekeken
zoveel mogelijk online reacties
dat is noodzakelijk om een tweedimensionale
(gebundeld) door te zetten naar de
betrouwbaar energiesysteem te waarborgen. Maw gespreksleider vanavond. Zodat hier
vergeet u systeemintegratie niet.
op gereageerd kan worden.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het
bedankt voor je vraag. Je vraag gaat
een gelopen race is. U zegt dat het er komt en de
zeker naar de zaal. Er zit wat
bewoners alleen nog mogen meedenken over hoe vertraging in de online verbinding
het dan moet. Maar waarom niet een discussie
trouwens. Toen dit werd gezegd, was
over dat het er moet komen, of eerst zoals ook
jouw vraag nog niet binnen.
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besproken in de RES bijeenkomst eerst langs
snelwegen ed. Niet zo opportuniteit gedreven
omdat een boer een stuk land heeft dat hij wil
inzetten.
Gaat mijn vraag ook naar de zaal. Want er wordt
aangegeven dat er geen vragen zijn maar op deze
manier komen ze er niet door.
22 Het Pilot project in Wenum Wiesel heeft
opgeleverd dat Projectontwikkelaars, Leveranciers
en Landeigenaren worden er financieel beter van.
Bewoners hebben het nakijken en betalen de
rekening, ook in hogere stroomprijzen want groen.
De politiek kiest voor de belangen van het grote
geld. Niet voor de bewoners.

23 ja , vaart maken is puur onzin. Deze mevrouw
moet eerst horen wat mensen in de buurt van
denken . En niet gelijk woorden in de mond
leggen. Er wordt niet stil bij gestaan betreft natuur,
de waarde daling van huizen en het zicht . Alleen
maar eigen economische belangen .
24 Niemand zal tegen zonne-energie zijn, maar er
moet sprake zijn van een betere spreiding. De
huidige concentratie bij Beemte Broekland geeft
een beeld van de B&W/ gemeenteraad dat men er
zit voor de bebouwde kom en niet voor het
buitengebied,
25 Wat doet de gemeente zelf met haar eigen
gebouwen? Worden deze ook maximaal voorzien
van zonnepanelen?

26 Vorige week in Loenen hebben we de delegatie
uitgenodigd om ter plekke twee mogelijke
plaatsen voor zonneparken (Kieveen/Molenallee)
te bekijken. Ik kom graag met u in contact. Vorige
week in Loenen heeft de wethouder aangegeven
dat een dorp misschien wel groen moet inleveren
om energie op te wekken voor de stad. Hoe
worden dorpsbewoners gecompenseerd? En dan
doel ik niet participatie.
Hoe wordt er gekeken naar de verdeling
beschikbaar buitengebied en de hoeveelheid aan
te leggen zonneparken? Wat doet de stad voor de
dorpen? Als de dorpen moeten leveren voor de
stad. Wat doet de stad dan voor dorpen?
27 Wat jammer dat de gemeente geen prioriteit geeft
aan onze rijke landbouwgrond... Eigenlijk is het
niet alleen jammer, maar ook kortzichtig. Dat
landbouwgrond gebruikt kan worden voor de
streekvoedselproductie. Er zijn ook gebieden die
daarvoor niet geschikt zijn, ook in het gebied van
de gemeente Apeldoorn. Ik zou graag zien, dat de
"minder nuttige landbouwgebieden" prioriteit
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Er komt na afloop ook een
samenvatting van de online vragen en
reacties in het verslag dat van de
bijeenkomst wordt gemaakt.
Antwoorden op veelgestelde vragen
zijn ook zo snel mogelijk te vinden op
www.apeldoorn.nl/res
Hallo, bedankt voor je reactie. We
proberen tijdens de bijeenkomst
zoveel mogelijk online reacties en
vragen (gebundeld) door te zetten
naar de gespreksleider vanavond. Er
komt na afloop ook een samenvatting
van de online vragen en reacties in het
verslag dat van de bijeenkomst wordt
gemaakt. Antwoorden op veelgestelde
vragen zijn ook te vinden op
www.apeldoorn.nl/res

bedankt voor je reactie. Beemte
Broekland wordt op dit moment in de
bijeenkomst behandeld. Er zit wat
vertraging op de lijn, dus je hoort het
straks voorbij komen.
Dat staat los van deze concept-RES,
maar we doen er alles aan om zoveel
mogelijk gemeentelijke gebouwen te
voorzien van zonnepanelen. Zojuist is
daar ook wat over verteld.
We zorgen dat iemand contact met u
opneemt. Hebt u nu nog een reactie
die we mee kunnen geven aan de
gespreksleider?
Dank voor uw reactie, we zetten 'm
door en mogelijk wordt 'ie straks
besproken in de uitzending

Helder! We geven het door.

12

krijgen mbt de energiewinning. dus dat daar de
zonneparken worden gebouwd.
28 Als ik goed geluisterd heb is er een 5 km zone
rondom de windmolenparken.... Waar moet dat in
hemelsnaam dan in het gebied Apeldoorn worden
neergezet.... we hebben niet eens een gebied
waarin er binnen 5 km geen bewoning is.
Misschien heb ik het verkeerd begrepen... graag
uitleg.
interessante bijeenkomst. Veel geleerd en hartelijk
dank.
29 Fundamenteel fout om te stellen dat duurzame
energie meer lokaal betekent en anders het
probleem naar een ander wordt verlegd. Als wij
zelf investeren in opwekking in het buitenland,
waar veel meer ruimte is en de opbrengst per euro
veel hoger is, kunnen wij tegen veel lagere kosten
veel meer en sneller verduurzamen. Doen als of
we alles lokaal moeten opwekken is een gotspe,
zeker voor een open economie als NL, die bijna
alle producten uit het buitenland betrekt. Gevolg
van dit dogmatische uitgangspunt is dat behalve
dat de kosten veel hoger zijn ook het
maatschappelijk draagvlak voor maatregelen
wordt ondermijnd.
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We checken het voor je. Of als u niet
meer hangt, sturen we het antwoord
op.

bedankt voor je reactie. We proberen
tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk
online reacties en vragen (gebundeld)
door te zetten naar de gespreksleider
vanavond. Er komt na afloop ook een
samenvatting van de online vragen en
reacties in het verslag dat van de
bijeenkomst wordt gemaakt.
Antwoorden op veelgestelde vragen
zijn ook zo snel mogelijk te vinden op
www.apeldoorn.nl/res
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nr. ik heb de bijeenkomst als ik de bijeenkomst eventuele toelichting
bijgewoond
een cijfer moet
geven, is dat

het programma
voldeed aan mijn
verwachting

Het is mij duidelijk
geworden wat de
Concept RES inhoudt

Ik heb mijn mening
over de plannen
kunnen laten horen

Er werd goed
gereageerd op vragen
en meningen vanuit
het publiek

Ik heb vertrouwen het idee dat Ruimte voor opmerkingen
er voldoende wordt gedaan
met de reacties die zijn
gegeven op de Concept RES

1

In Orpheus

2

De pauze had er niet in gemoeten, enkele uitspraken van Helemaal mee oneens Mee eens
de wethouder waren kwetsend voor omwonenden en te
weinig ruimte voor imput. Vragen die niet gesteld konden
worden zijn ook niet op een andere manier verzameld.

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Veel zaken moeten eerder besproken worden met direct omwonenden,
er was geen gelegenheid om mee te praten over locaties, dat was nog
veel te vaag terwijl er al vergevorderde plannen liggen en het verhaal
van otto was een trap na, buurtbewoners proberen al een jaar in overleg
te gaan met de gemeente en de projectontwikkelaar maar worden biet
gehoord. Stad Apeldoorn zelf zou ook veel meer moeten doen aan de
opwek en niet alles op 3 dorpen moeten afschuiven

2

Via de online
livestream

8

Was goed te volgen

Jammer dat het plan minder co concreet is dan sommige andere regio's

1

Poppen kast! Met de opgelegde motto van leuker kunnen Helemaal mee oneens Mee oneens
wij het niet maken, wel makkelijker

Niet mee eens/ mee
Mee eens
Niet mee eens/ mee oneens
oneens
Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

3

Mee eens

Mee oneens

Kijken naar alternatieven in het buitenland. Kan mijn kind niet aandoen
om de komende 30 jaar naar de stomme zonne cellen /windmolens te
kijken.
Gaat ten koste vd leefbaarheid

4

Via de online
livestream

6

Mee oneens
Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee oneens

5

9

Waanzinnige goede presentatie en erg professioneel.

6

Via de online
livestream
In Orpheus

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

7

De tafel een andere plek geven om meer eenheid te
Mee eens
krijgen met de aanwezigen
De vrouw die de presentatie begeleide deed het erg goed Niet mee eens/ mee
en professioneel.
oneens
Helaas was er weinig gelegenheid voor de inwoners om te
reageren.
Hierdoor voelen wij ons tot op de dag van vandaag niet
gehoord.

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
Mee oneens
oneens
Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

7

In Orpheus

6

8

Via de online
livestream

7

Voor de interactie met het publiek werd in het begin veel Mee eens
tijd genomen maar echt spannende vragen waren dat niet
dus dat vond ik wat zonde van de tijd.

Mee eens

Mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

9

In Orpheus

4

Veel inhoudelijke vragen bleven onbeantwoord.
Alternatieven werden van tafel geveegd. De heren aan
tafel hebben een idee klaar en kijken niet meer verder.
Paul Baart lijkt de enige die geluisterd heeft naar de
vragen.

Mee oneens

Mee eens

Mee oneens

Helemaal mee oneens Mee oneens

10

Via de online
livestream

8

Mee eens

Mee eens

Mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Gaat ten koste vh milieu
De presentatie was ondermaats vanwege:
Het ging te snel
Er werden een kaartje gebruikt die niet in de concept RES staat.
Dit plaatje was ook nog eens totaal onleesbaar. ( het gaat om een
gebiedskaart rechts op de slide met de kleuren geel en zwart.)

Nee, ze gaan voor de inzet en de prestige.
Het zou fijn zijn als er ook daadwerkelijk iets in samenspraak met de
inwoners wordt gedaan.
We worden tot nu toe alleen maar toegesproken en wij worden totaal
niet gehoord.
Zoveel alternatieven, maar de mensen in het buitengebied moeten het
weer bezuren.
Gelijkheid van burgers in Apeldoorn (en omliggende dorpen) zou
gewaardeerd worden.

Niet mee eens/ mee oneens

Mee eens

Meer ruchtbaarheden geven aan de plannen. Gezien de omvang van het
project lijkt mij een brief per adres gerechtvaardigd.
Bij een bijeenkomst meer ruimte voor vragen en deze ook
beantwoorden. Van Ganzewinkel verschuild zich achter adviseurs en
geeft aan zelf geen kennis te hebben. Van Vierssen heeft alleen een
slecht nieuws boodschap.
Een enquête van van 140 deelnemers is niet representatief. Een
bijeenkomt van ca 200 man ook niet. Pak het groter aan.
Heldere bijeenkomst en heel positief dat de gemeente zo duidelijk is.
Complimenten voor de panelleden. Ik vond dat er wel erg veel ruinte
was voor tegengeluid. Misschien is dat wel strategisch, maar weet ook
dat er mensen zijn die het
niet snel genoeg kan gaan. Ik hoop dat er meer inbreng komt van
vrouwen en jongeren.
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11

In Orpheus

5

Opzet was prima maar de vragen waren meer dan sturend Mee oneens
je kon weinig tot niet aangeven het niet eens te zijn.

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

12

Via de online
livestream
Via de online
livestream
Via de online
livestream

9

Technisch prima geregeld. Plezierig gepresenteerd.

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

9

Technisch prima geregeld. Plezierig gepresenteerd.

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

15

In Orpheus

3

16

8

17

Via de online
livestream
In Orpheus

18

In Orpheus

6

19

Via de online
livestream

20
21

In Orpheus
Via de online
livestream
In Orpheus

13
14

22

Heb uiteindelijk bij een vraag mijn hand op moeten steken om mijn
mening over het geheel te kunnen geven. Daarnaast kreeg ik geen kans
zoals anderen wel kregen te reageren op het antwoord, welke maar
deels antwoord was op mijn vraag. Veel te veel geprogrammeerd en
sturend programma om de positieve kant te belichten vanuit de
gemeente. De gevoelens en mening inwoners was minder ruimte voor
en werd vaak beantwoord met, valt buiten dit programma, ja moeten we
ook doen, niet mee genomen enzovoort...

De online livestream liep helaas telkens vast waardoor ik
van de bijeenkomst weinig meegekregen heb. Na een
stuk of vijf keer opnieuw opgestart te hebben, heb ik het
opgegeven.
Naar de mensen in de zaal werd nauwelijks geluisterd er Helemaal mee oneens Mee eens
was geen ruimte om vragen te stellen .Meneer v. Vierssen
was weinig aan het woord hij liet dat aan de andere
sprekers over en antwoorden kregen we al helemaal niet.
Waarom niet eerder in gesprek met omwonenden dit
weerd. overgelaten aan projectontwikkelaar een gemiste
kans._

Er moet meer ruimte zijn om vragen te stellen en woord niet geluisterd
naar alternatieven die er wel zijn.

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens
Wethouder komt met een zeer vaag verhaal, ondeskundig Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens
Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Mee oneens

7

De man van Energierijk Voorst was echt een aardige
Niet mee eens/ mee
toevoeging. Verder ontbrak het de wethouder aan
oneens
inhoudelijke kennis en de gemeenteambtenaar had het Mee eens
teveel over zijn persoonlijke mening. Mijn indruk is dat de
avond nog beter was geweest als er ook onafhankelijke
wind en zonneexperts van een adviesbureau erbij waren
geweest. Die gelijk antwoord konden geven op het aantal
dB, normering, slagschaduw, ecologie. Nu ontbrak die je
nis, waardoor de discussie ook veel subjectieve bleef.

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

9
8

Mee eens
Mee eens

Helemaal mee eens
Mee eens

Helemaal mee eens
Niet mee eens/ mee oneens

8

Goed georganiseerd.

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Mee eens
Niet mee eens/ mee
oneens
Mee oneens

Dit oordeel is van Xandra.

Goede vragen en uitleg

Helemaal mee eens
Mee eens

Mee oneens

Mee oneens

Het optreden van de wethouder vond ik ronduit slecht. Presentatrice
deed het prima.

7

Mee eens

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Dat de wethouder zich beter verdiept in de materie. O.a in Rapport
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op
landbouwgrond in 2020.
Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden
om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op
landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit
maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op
landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van
Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis
Groep.
Meer onafhankelijke experts! Nu was het behalve de man uit Voorst
alleen personeel van de gemeente.
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Via de online
livestream

4

Bijeenkomst wekte sterk de indruk dat dit voor de vorm is Mee oneens
opgevoerd, zodat men achteraf kan zeggen dat bewoners
inspraak hebben gehad; gold ook al voor het 1e
werkatelier. Men gaf aan dat men informatie wilde
ophalen, maar door de diverse uitspraken werd duidelijk
dat men gewoon door gaat, ondanks dat bewoners
diverse zinnige twijfels hebben geuit over de redelijkheid
van de lokale opwekking.

Mee eens

Mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

24
25

8
7

Mee eens
Mee oneens

Mee eens
Mee oneens

Mee eens
Mee oneens

Mee eens

Mee oneens

27

In Orpheus

5

Helemaal mee eens
Te veel inleiding, het laatste half uur ging het echt over de Mee oneens
inhoud...
Wij hebben niet het idee dat er echt nog wat gedaan gaat Mee oneens
worden met onze meningen en ideen
Het ging veel te weinig over windenergie !!!
Helemaal mee oneens

Mee eens
Mee eens

26

In Orpheus
Via de online
livestream
In Orpheus

28

Via de online
livestream

6

De bijeenkomst was goed, maar gezien de opkomst en het Mee eens
aantal online bezoekers leeft het thema nog niet onder de
bevolking. Het is bezwaarlijk dat dit traject zo in stilte
wordt uitgerold, zonder een brede discussie en
gebiedsonderzoek plaats te laten vinden. In september
wordt het concept al ter goedkeuring aangeboden, dus
belanghebbenden hebben nauwelijks tijd om hun inbreng
te tonen.
Natuurlijk is het wel een belangrijk thema om te
verduurzamen, maar we mogen niet in een paar jaar het
eeuwenoude landschap verkwanselen. We kunnen ons
ook de tijd permitteren om hier goed over na te denken
en door ruilverkaveling de inrichting van het landschap te
plannen. Laten we deze unieke kans gezamenlijk en
doordacht oppakken. Geld voor ontwikkeling is op dit
moment geen item.

29

In Orpheus

6

de Wethouder geeft hele vrij blijvende antwoorden.
In de presentatie werden tegenstrijdige getallen en
datums genoemd.
Apeldoorn in 2030 energie neutraal.
Apeldoorn in 2050 energie neutraal.
Welk getal hoort waarbij en hoeveel windmolens en Ha
zonnenpanelen

Niet mee eens/ mee
oneens

30

In Orpheus

6

Cijfermatige informatie kan veel duidelijker worden
gegeven, b.v door in schema aan te geven wat de
doelstelling van de regio is naast die van de Apeldoorn.
Hoeveel van deze hoeveelheden wordt door bv Beemte
Broekland ingevuld. Nu moet dit door ons zelf worden
ingevuld.
De gemeente laat te makkelijk de uitvoering van het
beleid naar de energie maatschappijen gaan, ik heb niet
het idee dat actief naar potentiële alternatieven wordt
gezocht

31

Via de online
livestream
Via de online
livestream

32

6

Niet mee eens/ mee
oneens
Mee oneens

Niet mee eens/ mee
Mee oneens
oneens
Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Mee oneens
Mee oneens

Mee oneens

Mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Helemaal mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee oneens

8

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

9

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Helemaal mee eens

Mee eens

Verduurzaming is belangrijk. Het kan echter op twee manieren: 1. door
de juiste maatregelen op de juiste plek, met zo laag mogelijke kosten per
bespaarde ton CO2 en minimale overlast, zodat draagvlak wordt
vergroot; of 2. door alles lokaal te willen opwekken, tegen veel hogere
kosten, met lokale overlast en uitholling van draagvlak; ofwel de huidige
koers, waarbij niet kosteneffectieve CO2 reductie centraal staat, maar
energieneutraliteit, alles lokaal doen. De politiek staat nu voor de keuze.
Ik hoop van harte dat ze weer teruggaat naar het werkelijke doel (zo veel
mogelijk CO2 reductie tegen de laagste kosten, zodat we meer in kortere
tijd bereiken), in plaats van zich te laten leiden door korte termijn
politieke kretologie als energieneutraal, maar met grote financiële en
maatschappelijke gevolgen. Als besluitvormers bepaalt u mede of het
een gezamenlijk doel wordt of een strijd tegen elkaar.

Te veel inleiding, altijd tijd te kort voor waar het echt om gaat.

Luisteren naar meningen uit de zaal en die niet steeds afkappen omwille
van de tijd.
Het verhaal van Ganzenwinkel was helder en staat open voor discussie.
Wethouder Vierssen heeft wel een heel starre houding als het aan gaat
om planontwikkeling met de bevolking. In zijn houding gooit hij meteen
de deur dicht en is zijn verzoek om ideeën in te dienen niet echt
geloofwaardig. Dat is jammer, want voor ons als omwonenden van
potentiële zonneparken is deze presentatie van de RES de start om
hierover mee te denken.

voor zonneweides geldt; de kracht van het geld regeert.
Het Solar bedrijf komt met een zak geld bij de grondeigenaar en komen
tot een deal.
leveren het plan in bij de gemeente, klaar en veel (subsidie) geld
verdienen maar.
er is geen regie van de overheid.
de Solar cowboys hebben het rijk alleen.
Booming business, niemand legt ze een stro breed in de weg, en de
bewoners van het buitengebied gaan het Schip in.
Stel alleen vragen waarvan de gemeente de antwoorden kan gebruiken
voor de uitvoering van het beleid. Sommige vragen zijn een open deur,
ook ik plaats windmolens liever in de achtertuin van mijn buurman dan
in mijn eigen achtertuin.
Toon meer empathie voor degenen die werkelijk negatieve gevolgen
hebben van het plaatsen van panelen/molens, Beemte Broekland heeft
zelf echt niet zo veel energie nodig dus zeg niet dat je er iets voor
terugkrijgt!!!

Complimenten voor de stelligheid van de wethouder. Geen politiek
gekronkel, gewoon zeggen waar het op staat. Dat geeft duidelijkheid.
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In Orpheus

6

34

Via de online
livestream
Via de online
livestream

8

35

Bedoeling was om inspraak te krijgen. Die mogelijkheid
Mee oneens
hebben we nauwelijks gehad. Het merendeel van de
avond was uitleg om daarna in herhaling van uitspraken
te vervallen.
Om 22 uur werd de avond afgekapt terwijl er nog veel
vragen vanuit de zaal waren gezien het aantal vingers dat
nog omhoog stak maar niet gezien werd door
gesprekleidster.( voor haar overigens niets dan lof, zij had
de zaken onder controle)
Helemaal mee eens

8

Mee eens

Mee eens

Helemaal mee oneens Niet mee eens/ mee
oneens

Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens
Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

Wellicht is het een beter plan om nog eens samen te spreken met de
beleidsadviseur want daar zitten nog wel wat vragen.
De wethouder heeft niets toegevoegd aan de avond.

In de RES staan wat mij betreft weinig concrete acties beschreven met
betrekking tot:
- Zon op dak
- Regionale besparingen
Daarnaast beschrijft de RES ook veranderingen m.b.t. de warmte
infrastructuur. Wil je hier in slagen dien je hiervoor ook draagvlak te
creëren. Dit kwam eigenlijk niet aan bod deze avond.

36

Via de online
livestream

8

De bijeenkomst is keurig geleid.

Mee eens

Mee eens

Mee eens

37

8

38

Via de online
livestream
In Orpheus

2

Het was vooral zenden, reacties werden afgekapt en er
Helemaal mee oneens Mee eens
was nauwelijks ruimte voor inspraak en vragen. Wederom
het gevoel niet gehoord te worden door de gemeente.
Plannen zijn al gemaakt en gaan plaatsvinden, of de
inwoners het nu willen of niet. Over bezwaren wordt
gemakkelijk heen gestapt (als je ze al mag maken) en naar
alternatieven voor het opwekken van duurzame energie
wordt niet gekeken. Volgorde van het hele proces klopt
ook niet.

39

In Orpheus

8

Goed voorbereid, goed uitgevoerd. Slimme vraagstelling
en pauze op het juiste moment.

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
Mee eens
Mee eens
oneens
Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Helemaal mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Helemaal mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

Mee eens

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Mee eens

Helemaal mee eens

Mee eens

Naast de aandacht voor nieuwe innovaties in de toekomst, denk ook aan
het meervoudig gebruik en inrichting van de ruimte in verband met
klimaatverandering. Dus naast zon en wind, denk ook aan water b.v.
voor opslag (schaarste) en andere mogelijkheden.

Gemeente houdt u nou eens aan de belofte zoals vorig jaar door de
voorzitter van de Pma gedaan. Namelijk, de overige insprekers waar
destijds wegens overweldig veel reacties geen tijd voor was ook de kans
geven hun mening kenbaar te maken aan de raad. Tot dusver heeft
niemand zich daar aan gehouden. Plus, behandel inwoners gelijk.
Waarom geen windmolens bij bijvoorbeeld de Ecofactorij, maar nu wel
in Klarenbeek, terwijl dezelfde, zo niet meer, argumenten gelden
waarom men tegen is.

Inhoudelijk goed en ruimte voor het tegengeluid. En zelfs
dat was bekend en voorbesproken. Hierdoor werd een
geciviliseerde avond met ruimte voor alle meningen.
40

In Orpheus

8

Inhoudelijk duidelijk; goed gepresenteerd; standpunt
gemeente duidelijk
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Via de online
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Via de online
livestream

9

bijeenkomst was informerend, feedback van de zaal werd Niet mee eens/ mee
niet met argumenten op gereageerd.
oneens
Helemaal mee eens

8

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Kleine tip voor de presentator t.b.v. de online versie. Iets minder
bewegen voor de camera. In de close-up komt het 'zenuwachtig' over.
Verder prima gespreksleider.

In Orpheus

8

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

M.i. zou meer ingezet kunnen worden op alternatieve technieken. Ik heb
mijn mening in een persoonlijk contact met Paul Baart aangeven. En
vanmorgen in een mail aan Harold Ganzenwinkel en Paul Baart.

43

44

Indruk dat alles al voorgekookt en bepaald is, is bij mij niet helemaal
weggenomen. Dit mede gezien andere ervaringen met de gemeente op
het gebied van ruimtelijke ordening. Hoop dat gedane suggesties echt
meegenomen worden.

Gezien de maatschappelijke impact van grootschalige zonneparken en
windenergie hoop ik dat deze ideeën op korte termijn serieus bekeken
worden.
45
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Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens
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Alleszins professioneel in de voorbereiding en de
Niet mee eens/ mee
uitvoering. Dikke pluim daarvoor. Maar... op de waarom oneens
vraag van de RES werd onvoldoende ingegaan. Simpelweg
stellen dat het is omdat het moet en urgent is want Parijs,
is niet voldoende. Parijs hangt aan elkaar van
ongerijmdheden. Waarom nou juist 1,5 graden? T.o.v.
wat? Als alles wat in Parijs is afgesproken gedaan wordt,
incl. door China en India, dan maakt dat 0,17 graad
verschil. Kunnen we niet eens meten. En die andere 1,33
graad dan?

Mee eens

Mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee oneens

Het antwoord op de vraag of we dit moeten doen en waarom dan wel is
essentieel. Hier inhoudelijk aan voorbijgaan zal zeer ten koste gaan van
het draagvlak. Het probleem is nl. dat de discussie over nut en noodzaak
van het beleid t.a.v. het klimaat en de energietransitie geheel en al
buiten de burger om is gegaan. Het is een lobbytraject geweest van
NGO's, belangengroeperingen en politici wiens geld het niet is dat zij
willen uitgeven.
Geef een kosten/batenanalyse. Ook al is het maar een grootteorde. Dan
helpt dat een duidelijker beeld te vormen

Het gebrek aan een degelijke onderbouwing doet sterk
vermoeden dat deze niet bestaat. Onze eigen regering
stelt dat het resultaat van het beleid te miniscuul is om te
meten.
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Via de online
livestream
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Geen beeld en geluid heb de volgende dag het terug
Mee eens
gekeken
De Wethouder gaf totaal geen antwoorden op de vragen, Niet mee eens/ mee
hij blijft maar bij zijn standpunt. De mevrouw die t
oneens
presenteerde deed het echt goed, knap dat je dit zo direct
kan doen en publiek en online. Daarnaast zou er een
mogelijkheid voor vragen zijn na de pauze, er zijn een
paar vragen gesteld maar er kwamen niet echt duidelijke
antwoorden op!

Mee eens
Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
Mee eens
Niet mee eens/ mee oneens
oneens
Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Mee oneens

Gericht aan de wethouder, luister is naar de vragen en geeft daar goed
antwoord op, want alles wat er word gevraagd daar lult hij het weer zo
dat t hoe t went of keert al die zonnepanelen en alles er toch moet
komen! De vraagstelling kan ook anders gesteld worden, niet met daar
komt t, waar denkt u dat t de beste plek hier in de buurt komt, en niet
volk uit de binnenstad mee laten denken dat ze perse in
klarenbeek/beemte moeten komen, tuurlijk zijn die stadse t daar mee
eens, hebben hun geen last van! Kijk naar ieder zijn wensen!

Mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Helemaal mee oneens Mee oneens

Helemaal mee oneens

Ik vond het beschamend om te zien dat de wethouder
niet op de hoogte was van welke overlast windmolens
veroorzaken. 3 jaar geleden had de A ook een plan, dit is
gelukkig niet doorgegaan. Er is toen op het stadhuis een
inspraak bijeenkomst geweest waarin betrokkenen hun
standpunt hebben uiteengezet. Hier zijn ongetwijfeld
notulen van gemaakt. Lees dit eens goed door en u weet
welke zorgen er zijn. Ik ben bereid dit toe te lichten.

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee oneens

Informatief, van meerdere kanten belicht, goed dat
deelnemers hun vragen konden stellen.
1 punt onderbelicht: "We moeten", maar waarom
precies?
Goede gespreksleiding, goede samenvattingen

Niet mee eens/ mee
oneens

Helemaal mee eens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee oneens

Er waren argumenten uit de zaal die niet weerlegt konden worden. Het
heeft wel mijn ogen geopend, dat dit hele plan maar voor minder dan
1/6 deel ten goede komt aan de inwoners van Apeldoorn terwijl er 100
procent last van ervaren wordt. Ook is niet duidelijk geworden hoe de
opgewekte stroom wordt opgeslagen. Wat mij ook is opgevallen, dat het
niet persë een klimaatdoelstellingen als leidraad is genomen, maar
vooral het verdienmodel. Zo jammer.

Mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

meer de zaal erbij te betrekken met wat voor vragen ze hebben, helaas
door de corona is er in het begin van de avond veel tijd verloren gegaan
door de uitleg.

jammer dat de mensen in de zaal weinig aan woord
Niet mee eens/ mee
kwamen, merkte dat er veel vragen waren en dat er maar oneens
een paar pers hun verhaal konden doen.

Gemeente moet verder kijken wie ruimt die rotzooi over 20 30 jaar op ,
dan is het bestuur er niet meer en onze en hun kinderen zitten ermee.
En dan blijf af van de natuur die kun je niet sturen, door zonnepanelen
oplossing. Natuur regels het zelf en past het zelf aan. Pak de mensen aan
je ziet het al nu met vliegverkeer en meer thuis werk hoe groener word
het hierdoor. Dat is nog niet berekend. Maar dat hoef je niet te
berekenen. Echt gebruik toch je boeren verstand. En ga niet met andere
gemeentes mee Apeldoorn stad int groen Verknal dat niet
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Te weinig oor voor tegenargumenten.

Mee oneens

Mee eens

55
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Er werd veel te veel tijd besteed aan het uitleggen van de Helemaal mee oneens
standpunten en visie die gemeente en Van Viersen al lang
heeft waardoor er veel te weinig tijd en ruimte was voor
interactie.
Ook werd maar een aan een paar mensen in de zaal
gelegenheid gegeven om wat te zeggen waarbij
lobbyisten ook nog eens een paar keer het woord kregen.
Ik heb een keer of 5 geprobeerd iets te mogen zegen
maar werd continu door de leidster over het hoofd
gezien.
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3

hoe de wethouder er bij zat leek nergens op, het leek wel Mee eens
of het hem niks kon schelen wat de burger uit de dorpen
van mening had.
het moet hoe dan ook gebeuren in de diverse dorpen en
zo snel mogelijk, let wel dit gaat veel en veel te snel je
kunt niet zomaar goeie landbouw grond verkwanselen
daar zijn we niet mee opgegroeid , daar heeft de
wethouder schijnbaar geen gevoel voor het is allemaal
eigenbelang.
Erg eenzijdige informatie, weinig ruimte voor inspraak en Mee oneens
zeer leidende vragen in de enquete
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7

Op zich prima georganiseerd, mentimeter is een goed
meetinstrument. Daarentegen was de vraagstelling of
multipellechoice antwoorden suggestief.
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Op zich prima georganiseerd, mentimeter is een goed
meetinstrument. Daarentegen was de vraagstelling of
multipellechoice antwoorden suggestief.
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Via de online
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De bijeenkomst was digitaal uitstekend te volgen. De
Niet mee eens/ mee
sprekers en presentatie werden duidelijk in beeld
oneens
gebracht en het was goed te verstaan. Factsheet en
samenvatting erg handig voor het grote overzicht.
Inhoudelijk had ik tijdens de bijeenkomst graag meer
achtergrond informatie gehoord over de afwegingen tot
nu toe. Voor de presentatie van Harold van Ganzenwinkel
had bijvoorbeeld meer tijd genomen moeten worden in
mijn optiek.
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2

Een 2 voor de moeite, voor mijn gevoel was het een
Helemaal mee oneens Mee eens
wassen neus, alles is al in kannen en kruiken, nu alleen
nog even voor de gemeente de vinkjes halen en de
gemeente heeft zogenaamd overal aan voldaan.
Belang van de inwoners van het buitengebied is er niet
meer, alleen nog maar voor de inwoners van het centrum.
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Mee oneens

Mee oneens

Mee oneens

Serieuzer kijken naar andere opties voor zonnepanelen. Is niet of
onvoldoende onderzocht. Nu wordt e weg van de minste weerstand
gekozen. Opofferen van goede vruchtbare landbouwgrond is zeer
onverstandig. In de toekomst is die grond hard nodig om te voorzien in
goede en veilig geproduceerd voedsel.
Anders doen: Middenbermen, op- en afritten en geluidswallen langs A50
en A1 vol leggen met zonnepanelen.
Hiermee worden veel hectares vruchtbare grond gespaard.

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

De zogenaamde inspraak is een lachertje. D3gemeenteraad en
commissies hebben al lang hun keus gemaakt en doen voor de show
deze avond(en)

Mee eens

Mee oneens

ga aan alle inwoners in de dorpen een persoonlijke brief sturen met de
vraag,
als het toch gaat gebeuren in uw dorp waar kiest u dan voor; helemaal
niets ;of alleen zonneparken; of alleen windmolens ; of een combi van
zonneparken en wind molens.
dit is volgens mij de beste optie voor de gemeente om te pijlen waar dan
het meeste animo voor is ,en misschien uiteindelijk waar het meeste
draagvlak dan voor is .

Helemaal mee oneens

Helemaal mee oneens Mee oneens

Mee eens

Mee eens

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Mee eens

Mee eens

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Mee eens

Helemaal mee oneens

Niet mee eens/ mee oneens

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee oneens

Ruimte voor daadwerkelijke anticipatie van de betrokken burgers,
inspraak ( zoals beloofd), delen van informatie, gesprek met de
wethouder ( zoals beloofd) en een gedegen onderzoek naar de
raadsopdracht zou prettig zijn
Wethouder moet zich niet zo vooringenomen een beslissing nemen.
Argumentering als het in klarenbeek niet doorgaat, moeten jullie dat
maar verantwoorden aan de bewoners van de beemte, is te kinderachtig
voor woorden. Erg onprofessioneel en geeft de willekeur van
besluitvorming weer.
Wethouder moet zich niet zo vooringenomen een beslissing nemen.
Argumentering als het in klarenbeek niet doorgaat, moeten jullie dat
maar verantwoorden aan de bewoners van de beemte, is te kinderachtig
voor woorden. Erg onprofessioneel en geeft de willekeur van
besluitvorming weer.
Het moet duidelijker worden op basis waarvan nu de concept RES is
gebaseerd. Dus welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt en welke
argumenten horen daar bij. Dit geeft meer duidelijkheid naar direct
betrokken.

Zorg volgende keer dat alle vragen digitaal gesteld kunnen worden, ook
vanuit de zaal en projecteer ze ook op het scherm zodat ze te zien zijn.
Zorg dan ook voor voldoende tijd om ze te beantwoorden (pauze was nu
niet echt noodzakelijk, was liever dat kleine half uurtje bezig met extra
vragen te stellen)

Door de beweeglijkheid van de presentatrice komt het beeld in deze
camera opstelling nog al rommelig over waardoor het kijken niet echt
prettig is. Misschien de volgende keer achter een desk?
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- Het is mij niet duidelijk of de tips die bewoners hebben Mee eens
gegeven ook verwerkt zullen worden in de plannen? Het
kwam op mij over dat er geen keus is.
- Ik mis ook de regie (ruimtelijke ordening) van de
gemeente over het plaatsen van zonnepaneelparken en
windmolens. Het lijkt allemaal in het wilde weg geplaatst
te kunnen worden.(wildgroei van veldjes)
Wordt de impact op de leefomgeving bestudeerd en
gedeeld met de buurt?
Bedrijven komen bij particulieren langs en werken een
plan uit. Inspraak? Nee, we keuren het gewoon goed als
gemeente: zo lijkt het.
- Ik begrijp niet hoe de buurt kan participeren in zo'n park.
Het doet toch afbreuk aan de omgeving?

Niet mee eens/ mee
oneens

goede regie, evenwichtig personen aan het woord
gelaten, inhoudelijk helder
Prima gespreksleider. Veel mensen kwamen aan het
woord.

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Mee eens

Mee eens
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Goede en heldere voorlichting over het onderwerp. Ook
duidelijkheid van de wethouder: Het is niet een kwestie
van OF maar een kwestie van HOE.
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Op zich goed georganiseerd, maar lastig dat er n.a.v.
concept-Res met zoekgebieden er relatief veel mensen
hun (tegen)geluid lieten horen uit die gebieden.

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

-Kom met visie en toekomst bestendige plannen. Bekijk het rendement
wind/zon en winter/zomer!
-Plaats zonnepaneelparken langs snelwegen op de berm, zoals naast A15
nabij Tiel.
STA DIT NIET TOE IN EN NABIJ DE DORPSKERN!!
-Plaats windmolens op of naast hoogspanningsmasten, die kabels liggen
er toch al.
-Haal de subsidie weg bij de bedrijven die daar van leven en geef de
bevolking de subsidie om er hun dak zo goed mogelijk mee vol te leggen.
-Is er nagedacht over de voetafdruk die het produceren van windmolens
en zonnepanelen extra op het milieu hebben?
-Wordt er ook nagedacht over alternatieve/verticale windmolens op
bedrijven?
-Waarom worden bedrijven en andere grote gebouwen niet verplicht om
hun daken vol te laten leggen met zonnepanelen?

Niet mee eens/ mee
oneens
Mee oneens

Mee eens

Mee eens

Mee eens

Mee oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Mee eens

Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
Helemaal mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee oneens

Mee eens

Algemeen beeld: i.t.t. aantal sprekers heb ik niks nieuws
gehoord en maak mij grote zorgen over de snelheid
waarin de noodzakelijke invulling van opwek door zon en
wind gerealiseerd kan worden.
Want na de Res komen nog de reguliere planprocedures
met alle inspraak etc.

Wethouder reageerde niet adequaat op kritische vragen en
opmerkingen. Geeft weinig vertrouwen op wijziging van de plannen van
de grote meerderheid van aanwezig publiek. Ook te weinig aandacht
voor alternatieven.
Ik merk dat ik videobellend eigenlijk geen instemming kan laten blijken.
Nou ja, het kan wel, in de chat, maar toch voel ik mij daartoe niet
geroepen. Aarzeling door de vraag of het gepast is. Aarzeling door de
vraag of er discussie tussen de deelnemers mag ontstaan.

Volgens mij is het zinvol om met een aantal basisvragen via de
mentimeter te beginnnen.
1e vraag: Wie onderschrijft de klimaatdoelstelling kabinet o.b.v. Parijsakkoord
2e vraag: Wie is overtuigd van de noodzaak voor opwekking via zon en
wind op land
Voor mij was het nu niet duidelijk of de tegenstanders van zonneparken
Beemte en windmolens Klarenbeek deze basisdoelstelling wel
onderschrijven.
Dit "voorkomt" hopelijk discussies over wind op zee of zon in de sahara
of wachten op nieuwe technieken die nu nog niet uitontwikkeld zijn en
dus voor deze 1e fase in de transitie niet toepasbaar.
Overigens ben ik van mening dat ook in Apeldoorn meer ingezet moet
worden op windenergie. Het ruimtebeslag van enkel zonneparken is
onaanvaardbaar hoog in een land waar ruimte schaars is.
In dezelfde schaarse ruimte moet ook invulling gegeven worden aan
ander opgaves zoals
- kringlooplandbouw -> meer boeren, meer grondgebonden en
kleinschalig
- aanleg klimaatbossen;
- (dag)recreatie zones rond steden ter ontlasting hoge recreatiedruk op
natuurgebieden
- woningbouw evt
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Via de online
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Op welke criteria moet ik de bijeenkomst beoordelen?

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee oneens

Mee eens

Helemaal mee oneens
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Ik was er graag bij geweest echter dit was ivm corona niet Mee oneens
meer mogelijk. Ik krijg de indruk dat het RES verhaal
doorgedrukt wordt, ondanks alle gevolgen voor de
omwonenden van de zonnevelden en windmolens. Ik vind
het niet eerlijk dat het buitengebied misbruikt wordt voor
het energieprobleem, terwijl wij er % veel minder gebruik
van maken. Daarnaast worden in mijn beleving normen
aanpast om er voor te zorgen dat de windmolens er
kunnen komen, terwijl er in eerdere zaken (beekbergse
broek) van afgezien werd omdat er anders te veel overlast
zou komen.
Er wordt niet inhoudelijk geluisterd laat staan wat gedaan
met de bezwaren van omwonenden.

Mee eens

Helemaal mee oneens Mee oneens

Mee oneens

Er wordt niks gedaan met de aangebrachte argumenten. Stel normen
vast voor geheel Apeldoorn en laat die overal gelden. Kijk pas dan naar
wat wel en niet kan. Gelijkheid binnen apeldoorn. Daarnaast heeft
Klarenbeekbeek al last van de A1/A50, krijgt zij last van vliegtuigen
(lelystad), komt ook Voorst met een "voorstel". Het kan niet zo zijn dat
Klarenbeek het putje gaat blijken te zijn en al de ellende toegeschoven
krijgt.
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keurig geregeld ook i.v.m. 1,5 m.

Niet mee eens/ mee
oneens

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee oneens

Niet mee eens/ mee oneens

Een van de sprekers uit het buiten gebied stelde voor om vooral in droge
en zonnige landen zonneparken aan te leggen en daarna te importeren.
Maar ons goede gebied te gebruiken voor de productie van voedsel, dan
zouden wij ook kunnen exporteren, of te wel ruilhandel.
Wij hier in Nederland doen al het goede naar het buitenland en
importeren zoveel waar weer extra belasting over geheven kan worden.
Ik ben het met betreffende spreker goed eens!
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Duidelijk verhaal met zinvolle bijdragen (uit het publiek)

Mee eens

Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

8

Ik zou niet weten hoe je een grotere deelname zou
kunnen wekken maar de totale belangstelling was
natuurlijk mager.
Schrale troost: als de windmolens en de zonnevelden de
backyard naderen wordt het wel anders.

Niet mee eens/ mee
oneens

Mee eens

Niet mee eens/ mee
Mee eens
oneens
Helemaal mee oneens Niet mee eens/ mee
oneens

Ik blijf dit volgen, gelet alle ontwikkelingen met waterstof, aardwarmte,
etc.
De wethouder viel uit de toon. Kennelijk niet of onvoldoende
voorbereid. Zwak, niet inspirerend. Te veel nadruk op 'samen'; een
bezweringsformule die ik wantrouw. Er zullen 'harde' keuzes moeten
volgen en dat weet hij. Laat 'm daar niet om heen draaien maar pal voor
het hogere doel gaan staan: het redden van de aarde voor onze kinderen
en kleinkinderen.
De anderen van het kwartet op het toneel deden het goed tot zeer goed.
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Mee eens

Niet mee eens/ mee oneens

Even een vraagje ....
Wie beslist er nu eigenlijk finaal? Is dat de gemeenteraad (via
bestemmingsplanwijziging of anderszins)?
En, in hoeverre heeft die nog beslissingsruimte als alles al is voorgekookt
in overleggen waaraan alle denkbare instanties hebben deelgenomen en
zich aan elkaar verplicht?
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P. Kranenburg (ChristenUnie), R. van Swam (VVD), H. Weevers (VSP)

Doel van de activiteit: De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid wensen en bedenkingen mee te
geven ten aanzien van de concept Regionale Energiestrategie. De eventuele wensen en
bedenkingen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve energiestrategie.
De heer Keijzer (namens Beemte Broekland) geeft aan dat het agrarische gebied niet wil
opdraaien voor de energievoorziening van een industriegebied. Het gaat over kwaliteit van
wonen en uitstraling van een gebied. Er komen te veel zonnepanelen, hele delen worden zwart
gemaakt. Deze mening wordt gedeeld door de CRK. Bewoners hebben voorgesteld om aan tafel
te gaan met de projectleider en het gebied terug te brengen naar 15 hectare, wat wel gedragen
wordt. Er is een plan opgesteld met draagvlak en de heer Keijzer hoopt dat de gemeente er voor
open staat om dit naast het huidige plan te leggen. Eerst kan gekeken worden hoe daken vol
gelegd kunnen worden, voordat de zonnepanelen op de grond komen. De huidige plannen
zorgen voor verdeeldheid in de buurt en heeft impact op de sociale cohesie en sociale controle.
De communicatie en toonzetting van de projectontwikkelaar wordt als onprettig ervaren: deze
heeft het idee dat het toch wel vergund wordt en wil niet in gesprek om de zonneparken te
verkleinen. Planschade wordt door hem ontkend. Vier jaren geleden is de belofte gedaan dat
het geen zwart gat zou worden en dit blijkt het nu wel te worden. VVD (de heer Van Swam)
vraagt een nadere toelichting op de eigen plannen en of die financieel haalbaar zijn. De heer
Keijzer verwijst naar het gebied achter Vossenbelt voor het alternatieve plan.
Gemeentebelangen (de heer Wierda) vraagt of er al een reactie gekomen is op het alternatieve
plan. SGP (de heer Kloosterman) vraagt of het alternatieve plan al besproken is met de
projectontwikkelaar. De heer Keijzer weet dat het de wethouder dinsdag jl. gesproken heeft met
Vossenbelt en deze laatste was gematigd positief over dat gesprek. De projectontwikkelaar ziet
het als een aanval op zijn eigen plan en wil niet in gesprek. Over verdere communicatie is niets
bekend.
De heer Neuteboom (inwoner Klarenbeek) is blij dat er eindelijk kan worden ingesproken; dit
had al eerder moeten plaatsvinden. De snelheid waarmee het college te werk wil gaan heeft
niets met participatie te maken. Twee weken geleden is er een informatie avond geweest,
vanavond is deze mogelijkheid en volgende week besluitvorming. Tussendoor was er een
gebiedsbezoek van 45 minuten. In dit tempo kan niet worden gesproken over participatie en
zorgvuldigheid. Inwoners geven duidelijke signalen af en de volksvertegenwoordiging moet dit
zorgvuldig wegen. De raadsopdracht van 12 oktober 2017 wordt in de wind geslagen.
Klarenbeek wil geen stopcontact voor de industrie worden. Het gebied wordt daarnaast al
enorm belast. De RES moet er zijn voor de mensen en niet tegen de mensen. Het woon- en
leefgenot van inwoners is belangrijk.

Voordat het bod is gedaan, is niets onderzocht of gekeken hoe kansrijk het is. De raad wordt
gevraagd om goed te overwegen wat ingebracht wordt en dat in een extra opdracht aan het
college mee te geven. Participatie kost tijd, maar is wel nodig. “komt later wel” biedt geen
zekerheid voor inwoners. Aan het college wordt meegegeven dat ze eerder hadden moeten
komen praten. Gemeentebelangen (de heer Wierda) verwijst naar de inspraak met betrekking
tot windmolens in 2017 en 2019 en vraagt of de raad geluisterd heeft. De heer Neuteboom wijst
er op dat Klarenbeek destijds geen inspraak heeft gehad. Destijds is gesproken over
windmolens op Beekbergsebroek en geconcludeerd dat het daar niet kon. Nu, 2 jaar later, zijn
er 20 windmolens ingetekend waar er nog geen 3 kunnen staan. Of de raad er van geleerd heeft
kan nu nog niet gezegd worden. ChristenUnie (de heer Kranenburg) vraagt of de heer
Neuteboom spreekt namens het dorp Klarenbeek en of er door hem is deelgenomen aan de
werkateliers. De heer Neuteboom heeft er voor gekozen om niet met een groep mensen te
komen, maar hij spreekt namens 300 bewoners uit het buitengebied. Een overzicht daarvan
wordt nog toegezonden. Hij heeft deelgenomen aan de werkateliers maar ziet niets terug van
de uitkomsten daarvan. De mensen die er waren zijn mensen die iets hebben met groene
energie en niet de bedreiging voor het buitengebied zien. 0,86% van de inwoners van het
gebied waren maar aanwezig.
De heer Striker (namens Stichting tot Behoud van het Woud) vindt de korte spreektijd geen
recht doen aan het onderwerp. Bij de bijeenkomst in Orpheus was de wethouder stellig: het
landschap zal veranderen en de dorpen worden leverancier van de stad. De heer Striker laat
zich niet verleiden door het woord concept. Zonneparken zullen worden omgeven door
hekwerken en windmolens worden 180m of hoger. Flora en fauna kunnen zo niet leven. Er
wordt voorbij gegaan aan de ernstige impact. Er is niet gesproken met bewoners en ze zijn niet
pro actief geïnformeerd; er is geen draagvlak. Het landschap zou leidend moeten zijn. Minister
Ollongren heeft ook aangegeven een andere voorkeur te hebben: zonnepanelen op daken en
windmolens op zee. Er moet gekeken worden wat er mondiaal gebeurt, zorgvuldig zijn in het
proces en slimme beslissingen nemen. Het is onverantwoord om een bod te doen wat niet waar
gemaakt kan worden. Het college heeft vier jaar de tijd gehad om onderzoek te doen naar
alternatieven. Nu heeft het college haast en dit gaat ten koste van de zorgvuldigheid. In het
document wordt verwezen naar een bewonersenquête, welke wordt gebruikt om een beeld te
schetsen dat bewoners gehoord zijn. Dat is niet het geval.
De heer Brink (bewoner gebied Somp) is boos en teleurgesteld. Nederland is klein en
overbevolkt en heeft niet veel plaats voor windmolens en zonneparken. In 2019 werd hij
overvallen door het RES. Klarenbleek bleek een zoekgebied te zijn en Uddel was afgevallen,
ondanks dat Klarenbeek een brief met handtekeningen had gestuurd. De heer Brink werd
uitgenodigd voor het werkatelier en dacht dat dit een platform zou zijn om ideeën te spuien. Er
werd echter niet gesproken over oplossingen, maar over plaatsen waar windmolens en
zonnepanelen konden komen. De kracht van Nederland, de technische universiteiten, worden
niet gebruikt. Er wordt geld weg gegooid aan windboeren in plaats van het te besteden aan
innovaties en er wordt geweigerd om Europees te denken. Er wordt wel plaats geboden aan
energievretende datacenters. De heer Brink is teleurgesteld in de wethouder door zijn optreden
in Orpheus en bij het gebiedsbezoek. In Apeldoorn worden nog steeds huizen gebouwd zonder
zonnepanelen en dan durft de gemeente de dorpen wel energieleverancier van Apeldoorn te
maken. De urgentie is er niet en het handelen van de cleantechregio en het college wordt
gedreven door financieel belang. Er wordt gespeeld met de gezondheid van mensen. In
Duitsland moet de afstand tot woningen minimaal 1000 meter zijn, waarom hier niet. De heer
Brink gelooft niet in deze aanpak en in Den Haag is dat ook doorgedrongen. De heer Brink roept
op om de opdracht als onhaalbaar terug te geven.

Mevrouw Van Malsen (inwoner van Klarenbeek) zal ook de bijdrage van de heer Van Malsen
geven; hij kan niet aanwezig zijn om in te spreken. Mevrouw Van Malsen is bewust naar
Klarenbeek verhuisd vanwege de rust en de natuur. Zij heeft een groot gezin en wilde ook
ruimte voor paarden en een paardenbak voor eigen gebruik. De aanvraag daarvoor is
afgewezen met de volgende redenen: het achterliggende gebied (de eigen tuin) heeft natuur als
bestemming en ligt binnen de GNN. In de doelstelling is opgenomen een kruiden- en faunarijk
landschap. Een paardenbak is daarmee in strijd en zal afbreuk doen. Dat gaat over houten palen
en planken die niet passend zouden zijn in de omgeving. Hoe kan het dat een windturbine van
180m daar wel past? Iets simpels als een paardenbak, wat in het leefgebied hoort, kan niet en
een windmolen met diverse nadelige gevolgen kan wel.
De heer Van Malsen wijst er op dat gezondheid en aangezicht worden aangetast en maakt zich
zorgen over WOZ waarde van zijn woning, welke in twee maanden al hoger was dan het
aankoopbedrag; dit voelt oneerlijk. Uit onderzoek is gebleken dat windturbines waardedaling
van woningen tot gevolg heeft tot 50%. De vraag is of de gemeente rekening heeft gehouden
met de vermindering van WOZ inkomsten.
De gestelde vragen zullen achteraf schriftelijk worden beantwoord.
Mevrouw Stufken (inwoner van Klarenbeek) sluit aan bij de eerder genoemde argumenten met
betrekking tot de nadelen van zon- en windenergie. De wethouder heeft een kort werkbezoek
afgelegd, waarbij het er op leek dat er zo min mogelijk mensen bij aanwezig moesten zijn.
Omwille van de tijd kregen mensen in Orpheus amper het woord. Zo moet niet worden
omgegaan met betrokkenen, zij willen gehoord worden. Er moet worden gekeken naar andere,
betere en duurzamere vormen om subsidiegeld voor te gebruiken. In plaats van aan de rand
van een natuurgebied, woont mevrouw Stufken straks aan de voet van windmolens en aan
zonneparken. Het woongenot zal veranderen en er zijn gezondheidsrisico’s. Het past niet in dit
gebied, die in het verleden al vaker zijn aangetast door de A50 met geluidsoverlast, vliegveld
Teuge en de mogelijke aanleg van vliegveld Lelystad. Er is nu al sprake van
waardevermindering van de woning, alleen al doordat er sprake is van de aanleg van
zonnepanelen en windmolens. De lasten van de energietransitie worden oneerlijk verdeeld.
Klarenbeek gebruikt het niet maar krijgt wel de rekening gepresenteerd. Ze moeten daar
geplaatst worden, waar ze ook gebruikt worden: bij de industrie. Er ontstaat een gevoel van
gejaagdheid. Inspraak werd uitgesteld vanwege corona. Tijdens de bijeenkomst in Orpheus
werd constant op horloges gekeken en kon niet iedereen zijn verhaal kwijt. Het gevoel bestaat
dat dit er doorgedrukt moet worden.
De heer Wevers (bewoner buurtgemeenschap Broekland) heeft niets tegen zonneparken maar
wel tegen de manier waarop dit gaat. De heer Wevers verwijst naar de ingezonden brief van de
heer De Vegter, wat gaat over vernietiging van het landschap. De heer Wevers is hier gaan
wonen vanwege de bestaande visie voor het landschap. Bewoners voelen zich niet betrokken.
Het commerciële belang voor boeren geldt maar voor een aantal individuen. Pulse is een
werkgroep van netwerkbeheerders die zich richt op versnelling van de energietransitie. Zij zijn
niet voor zonneparken maar geven de voorkeur aan daken. Ook Minister Ollongren heeft hier
uitspraken over gedaan. De heer Wevers vraagt wat er gedaan zal worden zodat de buurt zich
gehoord voelt. Wordt er gehoor gegeven aan de landelijke politiek of staat het plaatselijke doel
voorop, is er vanuit de gemeente informatie ingewonnen bij diverse doelgroepen, heeft de
gemeente gekeken naar de visie die is neergelegd voor de buitengebieden (waar tien jaar
geleden miljoenen in geïnvesteerd is), is er gekeken naar zonneparken bij industriële gebieden?
Op de vraag van Gemeentebelangen (de heer Wierda) geeft de heer Wevers aan dat er een
investering is gedaan voor de kookboeken. De visie is neer gelegd om meer recreatie naar het
buitengebied te trekken. Dit wordt teniet gedaan door de zonneparken. D66 heeft dit destijds
gesteund en het staat haaks op wat hun wethouder nu wil doen.

De heer Lok (inwoner Beemte Broekland) maakt zich grote zorgen over de overhaaste invulling
van de energietransitie, welke gedreven wordt door subsidie. Verkopers van grond krijgen een
hoeveelheid geld van ontwikkelaars die ze normaal gesproken nooit zelf zouden kunnen
verdienen. Na lang puzzelen door bewoners zelf is de hoeveelheid pas duidelijk geworden. De
gemeente heeft de burgers vergeten te informeren. Een van de redenen om hier te gaan wonen
waren de vergezichten. Deze verdwijnen door de zonneparken. Het duidelijke advies van de
CRK, om te komen met een landschapsvisie voor een goede inpassing, is niets mee gedaan.
Waardedaling van woningen kan leiden tot financiële schade; hier heeft niemand aandacht
voor. Onder het mom “we moeten wel” is het makkelijk beslissen als je er niet zelf woont. De
belofte is dat over 25 jaar alles wordt afgebroken. Veel bewoners zullen vanwege hun leeftijd
daar dan niet meer wonen en kunnen hun huizen wellicht niet verkopen zonder financiële
aderlating. De heer Lok vraagt om het besluit in heroverweging te nemen. Liever zorgvuldig
dan snel en liever andere opties. Als de plannen toch doorgaan, kan het subsidiegeld worden
gebruikt om de bewoners te compenseren. Het lijkt een goed idee om de ontwikkelaar en
verkopers minder winst te laten maken en een deel van dat geld te gebruiken om, desnoods per
jaar, de waardedaling van de woningen te betalen. Voor veel bewoners is de woning hun
pensioen. Groei & Toekomst (mevrouw Haak) vraagt wat de heer Lok als haast ervaart. In 2018
is er al een inloopbijeenkomst geweest. De heer Lok geeft aan dat dit niet bij hem in de
omgeving was. In 2019 is op korte termijn een inloopavond georganiseerd door de
ontwikkelaar. Door onderzoek door buurtbewoners is daarna pas bekend geworden hoeveel er
gebouwd zou kunnen worden.
De heer Slijkhuis is geboren en getogen in Beemte Broekland. Op 25 augustus kwam de
wethouder de plannen nader toelichten. Er werd onverschillig en nonchalant over het
landschap gesproken en het zou niet anders kunnen. Het landschap moet behouden blijven
voor kinderen en kleinkinderen. Het is de beste landbouwgrond van Apeldoorn. Er zijn
alternatieven en het is erg dat er zo met de belangen van inwoners wordt omgesprongen. De
wethouder is van de generatie dat de schappen in de supermarkten vol liggen, maar dat is niet
vanzelfsprekend. Daarvoor moet je zuinig zijn op goede landbouwgrond. Door de enorme
prijzen die door ontwikkelaars worden geboden, wordt de prijs opgevoerd. Hierdoor komen
andere boeren er niet aan te pas om eventueel de grond te kopen om hun bedrijf uit te breiden.
De heer Slijkhuis adviseert de raad om de kookboeken te lezen. Door het plaatsen van
zonnepanelen verdwijnt het zicht op het landschap en gaat het unieke kenmerk verloren. De
heer Slijkhuis roept op om de goede landbouwgrond te sparen, want die zal hard nodig zijn.
Mevrouw Ligt (namens gemeenschap Beemte Broekland) vraagt of de wethouder het zicht kwijt
is en klimaatblind aan het worden is of dat de gemeente een prestige punt wil scoren? Er wordt
alleen maar gedacht aan het volleggen van het buitengebied, terwijl in Zuidbroek geen enkel
huis verplicht werd om zonnepanelen op het dak te leggen. De Welkoop is heel groot, maar ook
hier geen zonnepaneel te bekken. Waarom moet het buitengebied de lasten dragen voor de
industrie? Is het buitengebied zo onbelangrijk voor de gemeente of zwichten zij voor de
ontwikkelaars die alles in een razend tempo willen volleggen en alleen maar veel geld willen
verdienen. Waarom wordt er niet begonnen met de daken. De groene gemeente wordt straks
een zwarte gemeente. Er is begrip voor de opgave die er ligt, maar dit gaat te snel en te
ondoordacht. De grond wordt onbruikbaar, er is milieuschade en wie gaat dat opruimen. De
vraag is of de projectontwikkelaar er dan nog wel is. Er zijn alternatieven zoals langs
snelwegen, maar dat levert de ontwikkelaar niet voldoende op. De gemeente zou trots moeten
zijn op de buitengebieden en hier zou recreatie moeten plaatsvinden. Er zouden lessen
getrokken moeten worden uit het pilot gebied in Beemte Broekland: deze is nog niet begonnen
maar we zijn al bezig met de volgende fase.

Mevrouw Engel (bewoner Klarenbeek) vraagt wat een acceptabele afstand is voor windmolens
ten opzichte van woningen, welk normenkader is hiervoor gebruikt. In 2017 heeft het college
opdracht gekregen om een eigen normenkader te maken. In de concept RES staat dat dit 480m
is, omdat er anders te weinig plekken overblijven. De gemeente kiest er dus bewust voor om
inwoners overlast te bezorgen. Het grootste deel van de energie is bestemd voor bedrijven en
Apeldoornse huishoudens. Waarom niet daar de energie opwekken waar het gebruikt wordt?
Veel inwoners van Klarenbeek hebben al zonnepanelen en zijn zelfvoorzienend. Er zijn betere
manieren te bedenken. Waarom niet meer inzetten op het verminderen van het energieverbruik.
In plaats daarvan worden vervuilende bedrijven hier naar toe gehaald. Van de zoeklocaties in de
concept RES is het niet eens duidelijk of het wel mogelijk is. Het is raar dat iets wordt
aangeboden wat niet waar gemaakt kan worden. Bewoners zijn niet eerder gehoord dan
vandaag. Er is een informatie avond in Klarenbeek geweest, maar hier was het inspraakmoment
te kort. De beloofde tweede ronde is er niet geweest. Het resultaat van de gehouden enquête is
niet betrouwbaar: de respons kwam maar van 0,8% van de bewoners. De concept RES zou
rekening houden met de natuurgebieden. Hoe kan het dan dat een van de locaties grenst aan
het Beekbergerwoud waar veel beschermde dieren leven. Is dat minder belangrijk dan grote
vervuilende bedrijven? Daarnaast zal er waardevermindering van woningen zijn. Mevrouw
Engel is niet tegen windmolens maar wel tegen overlast en roept op er voor te zorgen dat de
RES juist en volledig is en dat er rekening wordt gehouden met mens en dier.
De heer Reijerman (namens bewoners Beemte Broekland) spreekt bezorgdheid uit over de
voorgenomen plannen. Broeklanden is een historisch belangrijk gebied waar niets aan de
karakteristieke woningen veranderd mag worden. Het is vreemd dat de overheid niet gehouden
hoeft te worden aan diezelfde regels en het hele gebied wil en mag volleggen met
zonnepanelen. Dit druist in tegen het eigen wegingskader en is niet iets wat je mag verwachten
van een betrouwbare overheid. De heer Reijerman begrijpt niet waarom er niet naar burgers
wordt geluisterd en wel naar projectontwikkelaars. Zij hoeven geen planschade te betalen, dat
doet de gemeente en dus eigenlijk de burgers. Dit is het asbest probleem van de toekomst.
Over 25 jaar zijn projectontwikkelaars spontaan failliet en draait de gemeente op voor de
kosten. Er is voldoende ruimte op daken om te voldoen aan de norm tot 2030. De Minister heeft
ook aangegeven dat ze tegen het volleggen van agrarische grond is. De heer Reijerman hoopt
dat de raad de gemeente zal behoeden voor een grote fout.
De heer Pannekoek (bewoner Woudhuizerweg) spreekt namens zichzelf en zijn bedrijf Aqua
Aurora. Op 17 juni 2020 heeft hij namens de buurtvereniging ongevraagd een zienswijze
ingediend voor aandacht voor zonneparken aan de Woudhuizerweg. De heer Pannekoek is
tegen alle ontwikkelingen van zonneparken en windmolens, en heeft de redenen hiervoor
schriftelijk kenbaar gemaakt. Hij heeft voorstellen gedaan voor drie alternatieven, te weten
innovatie voor beluchten van rioolwater op rioolwaterzuiveringen, mestvergisters en een
innovatie uit Amerika, een generator die loopt op geactiveerd water. Dit laatste wordt sinds
2012 toegepast en zal een sprong maken naar Europa. Deze ontwikkelingen zijn veel
belangrijker dan te focussen op zon en wind. De eigen innovatie van de heer Pannekoek, het
beluchten van rioolwater, levert geen overlast op en er is geen subsidie voor nodig; dit kan
betaald worden uit de besparing. Hiermee hoeven 400 tot 600 voetbalvelden niet van
zonnepanelen voorzien te worden. De heer Pannekoek verzoekt om serieus naar de
alternatieven te kijken. Op de vraag van SGP (de heer Kloosterman) of er dan nog steeds wind
en zon nodig is, geeft de heer Pannekoek aan dat deze beslissing al zal zijn uitgerold, voordat
het Amerikaanse systeem over drie jaar in Nederland komt.
De heer De Heer (bewoner Beemte Broekland, namens de buurt- en belangenvereniging) is daar
gaan wonen vanwege de mooie omgeving en de groene gemeente Apeldoorn. Dit groene
karakter staat nu op de tocht. Duurzaamheid is in de jaren ’90 gelanceerd en heeft geleid tot
omvangrijke maatregelen. In Apeldoorn zijn rapporten verschenen en besluiten genomen en is
het plan om Beemte Broekland vol te leggen met zonnepanelen. Er is begrip voor, maar het
grote aantal is verontrustend en er kleven veel bezwaren aan.

Recreatie is belangrijk voor het gebied. De grond zal langzaam dood gaan door de
zonnepanelen. Het eist een zware tol op natuur en milieu. Het opwekken van groene stroom
blijkt dus niet duurzaam. De heer De Heer verzoekt om een betere spreiding van de
zonnepanelen. De kracht van duurzame energie is samenwerken in Europees verband. De
Minister heeft aangegeven om eerst alle andere mogelijkheden te benutten.
Projectontwikkelaars kopen grond op tegen grote bedragen, waardoor de buurt verdeeld raakt.
Zo wordt het niet doorgegeven aan de kinderen en het getuigt niet van goed rentmeesterschap.
Mevrouw Gerritsen (namens de inwoners van de kern Beemte) wijst op het hoge tempo waarin
de plannen voor aanleg van zonneparken wordt gedaan. Het inpassen wordt overgelaten aan
commerciële partijen en dit is niet de beste werkwijze. De zonneparken worden gepland op
goede landbouwgrond naast de dorpskern, waar woningbouw al jaren niet mogelijk is met als
belangrijkste argument de negatieve impact op het landschap. Vele gezinnen verliezen hun vrije
en groene uitzicht en krijgen daarvoor een troosteloze massa terug. Dit is meten met twee
maten. Met vervuiling van het landschap, zullen ook de toeristen weg blijven. Een zonnepark zal
ook geen positief effect hebben op de werkgelegenheid. De gemeente heeft geïnvesteerd in de
aanleg van meer natuur in de Beemte en in het landschapskookboek staat een visie. De vraag is
of de gemeente zichzelf niet in de voet schiet. Omwonenden mogen participeren, maar dan
investeren ze in iets waar ze niet achter staan. Kan de gemeente niet met iets beters komen?
Zon op daken is een beter alternatief. Er worden distributiecentra gebouwd, waarom worden
deze niet vol gelegd met zonnepanelen? De gemeente moet er zijn voor alle inwoners. Is er wel
nagedacht over de impact voor bewoners, over de consequenties voor de woonbeleving en de
kwaliteit van leven. Er zijn andere mogelijkheden, zoals ruilverkaveling en het loslaten van de
ambitie voor 2030 en deze te wijzigen in 2050. De groene omgeving van de Beemte is absoluut
geen geschikte locatie en mevrouw Gerritsen roept op om terug te gaan naar de tekentafel en
met een beter plan te komen.
Mevrouw Mentink (namens bewonersgroep Zonnegroen Loenen) wil graag meedenken en
heeft vorig jaar een alternatieve zienswijze ingediend, waarbij de wethouder op het hart is
gedrukt om de inpassing met grote zorg te doen. Er moet worden gezocht naar oplossingen. De
grote ambitie van de gemeente (dit is een gewoonte) is ook niet helpend. Deze ligt fors hoger
dan de vraag. De omgeving heeft historie en cultuur; het is een bruisende plek omgeven door
veel groen waar velen hun inkomen aan verdienen. In het landschap is beperkte ruimte over.
Een van de uitgangspunten in de RES is het nemen van verantwoordelijkheid, maar de vraag is
wat daar de consequenties van zijn. In het klimaatplan is elke 5 jaar een evaluatiemoment
opgenomen. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de haast en druk die Apeldoorn zich oplegt in
verhouding met de regio. Mevrouw Mentink vraagt de raad om de ambitie goed tot zich te laten
doordringen. Mevrouw Mentink heeft een scoringssysteem besproken met de wethouder. We
kunnen niet stil zitten en het is tijd voor een goede strategie en zorgvuldige beslissingen. Op de
vraag van Gemeentebelangen (de heer Wierda) of het puntensysteem gericht is op het in kaart
brengen waar de kansen liggen of gericht is op de beoordeling van een aanvraag, geeft
mevrouw Mentink aan dat het twee kanten op kan werken. Het zou prachtig zijn als mogelijk
geschikte locaties daar doorheen kunnen gaan voordat er iets gebeurt, maar het kan ook naast
het afwegingskader dienen. De kortste klap is om het aan de voorkant te doen.
De heer Van Luttikhuizen (namens Wijkraad Zuid Oost) heeft de inspraak al schriftelijk
toegezonden en deze is al aan de stukken toegevoegd. Er aangepast tekst zal nog worden
toegestuurd. De heer Van Luttikhuizen heeft in de pauze raadsleden onder elkaar horen spreken
over “veel gehoord van hetzelfde, dat krijg je met veel inspraak, sommige mensen willen het
gewoon niet”. Wijkbewoners willen geen windmolens dicht op een woonwijk en de RIVM
bevestigt de gezondheidsrisico’s. Besparen van elektriciteit is verstandig maar niet te
verwachten. Lokaal opwekken is niet rendabel; het is beter om dit in andere landen te laten
doen en het te importeren.

De wethouder heeft gezegd dat dit niet aan de orde is, en dit is verontrustend. Beekbergsebroek
was niet langer aan te merken als zoekgebied, maar staat nu wel weer op de nominatie. Dit
maakt de lokale politiek onbetrouwbaar. ChristenUnie (de heer Kranenburg) laat weten dat niet
alle raadsleden dezelfde mening hebben als hetgeen door de heer Van Luttikhuizen gehoord is.
De heer De Graaf (woonachtig aan de zuidkant van de Beemte) wijst op de halogeenspots in de
raadzaal die vervangen kunnen worden; dit zou een goed voorbeeld zijn. Hoewel gesproken
wordt over een concept plan, zijn er al gebieden waar zonneparken worden aangelegd. Het plan
zou eerst moeten worden afgetikt. Van een overheid mag worden verwacht dat ze qua
ruimtelijk beleid en inpassing het voortouw nemen, maar dit lijkt niet het geval te zijn. Er is
carte blanche gegeven aan de projectontwikkelaars die geld willen verdienen. Aan
grondeigenaren worden aanbiedingen gedaan voor bedragen die ze nooit zelf kunnen
verdienen en dus interessant zijn om op in te gaan. Het is verontrustend dat de gemeente geen
regie heeft. De communicatie is gedelegeerd aan een projectleider die absoluut geen belang
heeft bij een goede communicatie. De gemeente stuurt een brief die gericht is aan “de bewoner
van”. Er is niet gesproken met buurtbewoners die worden ingebouwd door zonnepanelen. In de
genoemde brief staat dat er vanwege corona niet gecommuniceerd kan worden, maar dat de
plannen wel door gaan. Op de website van de ontwikkelaar zijn op een plaatje de huizen
afgehaald. In de Beemte is het plan voor de eigenaar van de grond en de projectontwikkelaar in
kannen en kruiken; bij het doorlopen van de procedure kunnen ze niet worden tegengehouden.
Er grenzen 26 huizen aan dat gebied en zowel de materiële als de immateriële schade staat niet
in verhouding tot het kleine beetje elektriciteit wat wordt opgewekt. De heer De Graaf vraagt
hoe het mogelijk is dat projectontwikkelaars de overhand hebben en bepalen waar de
zonneparken komen. Gemeentebelangen (de heer Wierda) vraagt waardoor het gevoel ontstaat
dat er carte blanche is gegeven. De heer De Graaf geeft aan dat hij de gemeente niet gezien of
gehoord heeft, terwijl hij wel in het gebied woont. Er blijkt een avond in het buurthuis geweest
te zijn, maar dit was niet duidelijk. Om meer informatie te krijgen heeft de heer De Graaf een
mail gestuurd naar de projectontwikkelaar en gebeld. Hij heeft daar iemand gesproken die
nergens antwoord op kon geven. De heer De Graaf is verbaasd dat dit niet vanuit de overheid
wordt geregeld.
Lokaal Apeldoorn (de heer Messerschmidt) heeft de indruk dat het nieuwe raadskader niet
overal bekend is en verzoekt dit mee te nemen in de schriftelijke beantwoording van de vragen.
De voorzitter heeft veel input en argumenten gehoord en constateert dat het niet getuigd van
respect richting de insprekers om nu nog een kort debat te voeren zonder de diepte in te gaan.
Het dilemma om later verder te spreken bestaat uit het feit dat de reactie op 1 oktober binnen
moet zijn. Wethouder Van Vierssen legt uit dat het opjagen gevoelsmatig is. Dit hoeft niet,
maar er moeten wel een aantal stappen worden gezet. Op 1 oktober moet de concept RES
worden ingediend door het college, met een brief van de raad met vervolgstappen. De
wethouder heeft vanavond een lijst gemaakt met punten die kunnen worden verwerkt richting
RES 1.0. Dit kan in de brief worden opgenomen, met de opmerking dat er onvoldoende tijd is
geweest voor een politiek debat en dat Apeldoorn er nog op terug komt. De concept RES moet
worden gezien als een praatstuk.
SGP (de heer Kloosterman) beaamt dat de politieke behandeling onrijp is, maar heeft wel het
gevoel hiermee een fuik in te lopen. De impact van de eigen keuzes worden nu helder en roept
veel vragen op. De SGP stemt er mee in om een brief te sturen dat er meer tijd nodig is en een
extra avond om het debat te kunnen voeren.
PvdA (mevrouw Berends) sluit hier bij aan en geeft aan dat hier ook in de projectgroep over
gesproken is. Het heeft een grote impact op de leefomgeving. De raad moet aangeven er nu
nog niet klaar voor te zijn. PvdA zou het onplezierig vinden om dit mee te nemen naar 1.0 en
het concept nu te accepteren.

GroenLinks (de heer Baart) sluit hier bij aan. Het is ook goed om als raad aan elkaar te laten zien
wat er opgehaald is. VVD (de heer Van Swam) heeft niet het gevoel in een fuik te lopen, want
ook in de concept RES zitten al slagen. Er wordt wel aangesloten bij de wens om als raad een
goede bespreking te kunnen voeren. CDA (de heer Dooper) wil ook niet in een fuik komen door
nu niet het debat te voeren en te zeggen dat het concept wel kan. Zo’n grote impact kan niet
zonder een goed debat te voeren en daar is vanavond geen tijd meer voor.
Partij voor de Dieren (mevrouw Moulijn) wil het debat zo snel mogelijk voeren. Er wordt al 20
jaar over gesproken en er moeten grotere stappen worden gezet. Zij willen vanavond of
volgende week het debat voeren en het niet elke keer uitstellen.
Lokaal Apeldoorn (de heer Messerschmidt) sluit aan bij de SGP. Het gaat vooral om
zorgvuldigheid. Het gaat jaren van impact bezorgen op individuele levens en het zou een
schande zijn om dat in drie kwartier te bespreken. Groei & Toekomst (mevrouw Haak) heeft de
insprekers gehoord en ondersteunt het idee om de concept RES niet op te sturen. 50PLUS (de
heer De Groot) sluit aan bij de zorgvuldigheid. Zij wijzen er echter op dat de bespreking van de
RES al is uitgesteld en vraagt of wij onszelf niet in de vingers snijden. Gemeentebelangen (de
heer Wierda) sluit aan bij het gevoel van een fuik. Als de concept RES wordt doorgestuurd, kan
er iets worden neergelegd wat de raad niet wil dragen. Er is meer tijd nodig om dit te bespreken
en de input te verwerken. De vraag is in hoeverre de raad de RES wil aanpassen of gaat het om
een zorgvuldig proces en komt er uiteindelijk hetzelfde uit. SP (de heer Hendriks) heeft van alle
insprekers gehoord dat zij zich niet gehoord voelen. Dit afraffelen in drie kwartier versterkt dit
gevoel en doet afbreuk aan de inbreng. D66 (de heer Slikker) ziet de fuik niet maar hecht wel
belang aan zorgvuldigheid en daar hoort een goed debat bij. ChristenUnie (de heer
Kranenburg) constateert dat als er al 20 jaar over gesproken wordt, een maand langer ook wel
kan. De vraag is wat de gevolgen zijn als de raad een brief stuurt dat ze het niet gehaald
hebben. PvdA (mevrouw Berends) wijst er op dat de RES iets van de regio is en vraagt of de
andere gemeentes al wel een zienswijze en behandeling hebben gehad. De heer Van
Ganzewinkel (namens de eenheid) legt uit dat dit per gemeente verschilt.
Wethouder Van Vierssen beaamt dat kwaliteit boven tijd gaat. Het gevolg kan zijn dat er een
waarschuwing uit Den Haag komt. De wethouder wijst er op dat het college de concept RES
vaststelt en dat de raad een onderlegger, een zienswijzebrief stuurt. De wethouder zal dit nog
nader duiden richting het debat waar hierover gevoerd gaat worden. De wethouder heeft
vanavond opgehaald dat het kader zon een goed begin was op papier, maar dat dit strak
geëvalueerd moet worden en dat er extra moet worden ingezet op hetgeen vanavond gezegd
is. Dit moet een plek krijgen tussen de concept RES en RES 1.0.
De voorzitter concludeert dat op 1 oktober as de politieke bespreking hierover zal worden
ingepland. Hiervoor zal ruimte worden gemaakt op de agenda van de Politieke Markt. Op 15
oktober as zal de zienswijzebrief dan in de raadsvergadering vastgesteld kunnen worden. De
zienswijzebrief van de raad heeft dan nog dezelfde status als dat het nu zou hebben.
SGP (de heer Kloosterman) heeft nog een aantal (technische) vragen. Deze kunnen naar de
wethouder worden gestuurd en de beantwoording zal in de eerder toegezegde brief met
antwoorden worden meegenomen. PvdA (mevrouw Berends) wijst er op dat er een
vragenuurtje RES geweest is waar deze vragen gesteld hadden kunnen worden. ChristenUnie
(de heer Kranenburg) verzoekt om een afschrift van deze brief aan de hele raad.
Lokaal Apeldoorn (de heer Messerschmidt) heeft vanavond een aantal keren gehoord dat
insprekers moeite hebben met de opstelling van de projectontwikkelaar en roept de wethouder
op om mensen actief aan te bieden om te helpen met de gesprekken met de
projectontwikkelaar. De wethouder zegt toe daar in de huidige plannen die in ontwikkeling zijn
scherper op te acteren.

Partij voor de Dieren (mevrouw Moulijn) wijst er op dat de RES van Apeldoorn bekeken is door
Provinciale Staten. Deze is vergeleken met andere RES-sen en hier is een presentatie over
gehouden. Deze is terug te vinden op de website.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22:45 uur

Conclusie: het politieke debat zal plaatsvinden tijdens de PMA van 1 oktober as

Toezeggingen:
-

De gestelde vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. Het nieuwe raadskader zal
hierbij worden meegenomen.

-

De wethouder zal voor de bespreking op 1 oktober as duiden dat het college de concept
RES vaststelt en de raad met een brief hierop komt

-

De wethouder zal tijdens de huidige ontwikkelingen scherper acteren op het contact
tussen de projectontwikkelaar en de bewoners

Beemte Broekland 21 september 2020.

Aan Burgemeester, Wethouders en Raadsleden,
Betreft: Zonneparken en Zonneweiden Beemte Broekland
Geacht college,
Eerst even dit, jammer dat de burgemeester geen voorzitter was op de inspraakavond van
donderdag 17 september. Een gemiste kans, hij is toch zeker ook burgemeester van de
dorpen? Dan had hij kunnen horen, hoe hoog de emoties zit bij de dorpsbevolking.
Ongeveer 12 jaar geleden, hebben wij een bestemmingsplan wijziging ingeleverd, samen met
onze buurman. Jaren zijn we er mee bezig geweest! Het ging om rood voor rood,
landbouwschuren afbreken en een nieuw huis bouwen. Wat heeft dat een moeite gekost.
Elke keer kregen we te horen, het landschap in Beemte Broekland is uniek en moet zo blijven.
Het is karakteristiek, na heel veel regels mochten we bouwen. Zorg voor ruimte rondom elk
erf, zodat de openheid en het zicht op het omliggende landschap overal voelbaar blijft.
En ga zo maar verder.
De Gemeente Apeldoorn heeft er zelfs een boek van uitgegeven, met een voorwoord van
Nathan Stukker, destijds Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, nu nog wethouder.
Nu is er dus een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, hebben die er wel goed nagekeken en ook
het boek ter hand genomen? Zij hebben toch ook een stem om te bepalen hoe het landschap er
uit moet zien?
Ik hoop dat u allen de moeite neemt, om het door te lezen, ook van de andere dorpen.
Maar niet alleen doorlezen, doe er ook wat mee!
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, kan toch niet akkoord gaan, met al die zonneparken en
zonneweiden in Beemte Broekland?

Wordt voor ons het omliggende landschap zwarte velden?
Geacht college, het is veel te veel voor Beemte Broekland.
Met het eerste zonnepark gedeelte zijn ze al begonnen, maar laat het daar bij blijven!!!
Dat is voor Beemte Broekland meer dan genoeg.
De landbouwgrond in Beemte Broekland is de beste grond van Apeldoorn.
En dan aan de Beemterweg, daar kunt u toch nooit toestemming voor geven.
Dat één bewoner van Beemte, zoveel mag, dat hij praktisch overal toestemming voor krijgt.
Zo’n groot huis met “landbouwschuren” er bij. Dat hij al de grond achter die woning gekocht
heeft om daar zonneweiden met zonnepanelen van te maken. Waar 26 woningen op uitkijken!
Waar blijft de openheid en het zicht op het omliggende landschap. Het is vreselijk!
Ik hoop dat we het tij kunnen keren.
Waar deze bewoner zelf woont, hij woont niet in dit grote huis, aan de Beemterweg, wilden
jongelui van Beemte Broekland graag huizen bouwen, op een stuk grond aan de overkant van
de weg, zij wilden graag op de Beemte blijven wonen. Daar was hij fel op tegen, zijn uitzicht
raakte hij dan kwijt. Dat bouwen ging niet door, dat heeft de gemeente zo bepaald. Dat is toch
wat, één bewoner, die tegen huizen aankijkt, of 26 woningen die uitkijken op zwarte
zonneweiden. Beste college leden, dit project van zonneweiden in de kern van Beemte moet
toch zeker niet doorgaan.
De buurtschap Beemte Broekland wordt kapot gemaakt. Sommige buren kijken elkaar amper
nog aan. Het was leuk buurt barbecuen, maar nu niet. Corona-virus heeft de gemeente
geholpen, dat het niet door kon gaan.
Wij hebben heus wel begrip voor de echte boeren, als zij al ouder zijn en geen opvolger
hebben, dat het natuurlijk geweldig is dat zij een grote zak vol geld krijgen. Zeg dan maar
eens nee. Projectontwikkelaars kunnen zo mooi praten! Daar moeten jullie van de gemeente
toch niet intrappen, om zoveel subsidie te geven? Wat wij later als buurt met belasting terug
moeten betalen!
Denkt u ook aan de mooie fietsroutes door Beemte Broekland, Weteringsebroek enz.
Klompenpad! Prachtige gezichten, mooi groen en landbouwakkers hoe gaat dat straks.

Zeggen tegen de mensen en toeristen, kom mooi naar Beemte Broekland fietsen kun je
zonneparken en zonneweiden zien. Nee toch!!!
Heeft u al die grote bedrijfsgebouwen gezien in Apeldoorn Noord en de woningen van
Zuidbroek? Waarom daarop eerst geen zonnepanelen?
Of langs de snelweg? Wat denkt u van windmolens in zee?
Of windmolens in de bossen van de Veluwe? Nu lacht u zeker! Maar als ze erg hoog zijn,
boven het bladerdek, hebben mensen er weinig of geen last van. Dieren, mochten ze wat zien
of horen, die wennen er snel aan.
Alternatieven genoeg, nog één, kerncentrale!
Of ga eerst in gesprek met minister Ollongren! Ook van D66, wel zelfde partij als wethouder
van Vierssen, maar zij ziet het gelukkig anders. Misschien toch meer ervaring en een beter
luisterend oor gehad voor de mensen.
Of minister van landbouw Carola Schouten, zij wil kringloop boeren, die hebben veel grond
nodig. Maar die boeren kunnen straks geen grond meer kopen, niet meer te betalen. Staat u
dan ook voor hen klaar?
Beste burgemeester, wethouders en college leden, ik wens u veel succes met uw beslissingen
en hoop toch dat jullie echt nog op tijd uw verstand krijgen, want zo kan het niet.

Geen zonneparken en zonneweiden in Beemte Broekland.
Toch een vriendelijke groet van
Een geboren en getogen inwoonster van Beemte Broekland

Secretariaat
De Grote Geezenhegge 38
3888 LZ UDDEL
secretaris@uddelsbelang.nl
Gemeente Apeldoorn
Gemeenteraad van Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES APELDOORN
Uddel, 28 september 2020
Betreft: Concept RES, bezint eer ge begint

Geachte raadsleden,
Ik voel me geroepen u een brief/mening/inspraak te sturen naar aanleiding van de concept RES, de
eerste bespreking hiervan 17 september jl. en kaderrichtlijnen al eerder besproken.
Laat ik voorop stellen dat er al veel gezegd is en veel papier geproduceerd is. In Uddel, Meerveld en
Nieuw Milligen hebben we al gesproken over én gedemonstreerd tegen windmolens. U kent onze
mening! Niet bij woningen en natuurgebieden!
Platteland als energieleverancier van de stad!
Dit wordt mooi gepresenteerd, alsof de dorpen geld kunnen gaan verdienen met energieproductie.
Willen de dorpen dit wel? Tijdens onze deelname aan de werkateliers is ook gesproken over
zonnevelden en windmolens. Er was geen enkele ruimte voor een alternatief geluid. Is dit wel nodig?
Zijn er andere manieren? Wat dan met zonnepanelen op daken? Waarom geen nieuwbouw van
kerncentrales? En is het wel verstandig om van het gas af te gaan?
Veel respectabele wetenschappers, die een ander geluid (tegen de heersende mening in) willen laten
horen, wordt de mond gesnoerd of krijgen geen podium. Is dat hoe we in Nederland met elkaar
omgaan?
De dorpen/het platteland levert graag energie. Maar voedzame energie in de vorm van melk, groente
en vlees. Daarvoor hebben we vruchtbare landbouwgrond in Nederland. Daarom is Nederland een van
de beste voedselproducten van Europa! Laten we dat vooral niet vergeten. Energie kunnen we kopen
van andere landen, zoals we doen met vele andere producten. Of zelf opwekken in kerncentrales!
Kantelend Rijksbeleid!
Ook het rijksbeleid begint te kantelen. In de Tweede Kamer begint het gesprek op gang te komen om
serieus te onderzoeken of kernenergie weer mogelijk is. Bezint eer ge begint! Straks hebben we overal
op de Veluwe oerlelijke windmolens staan. En dan komen we erachter dat het eigenlijk niet nodig was.
Dan komen we erachter dat ze geen milieuwinst opleveren. Ik denk aan de bijdrage van De heer
Neuteboom uit Klarenbeek met zijn berekening van de CO2 winst.
Natuurlijk zijn er inwoners van het platteland die voordeel kunnen hebben van een zonnepark of een
windmolen. Dat is ook Uddels Belang volkomen duidelijk. Dit is ook een dilemma. Maar we staan via
bestemmingsplannen ook niet alle vormen van bebouwing toe. Ook hier zullen we dit allemaal
zorgvuldig moeten afwegen.
Waarom stelt Apeldoorn haar ambitie weer zo hoog? Hoger dan andere gemeenten of dan Nederland?
Is Apeldoorn zo rijk dat ze dit kan? Laten we toch alstublieft met twee benen op de grond blijven staan.
Ik mis in de concept RES de bieding die ooit is gedaan door Kroondomein Het Loo. Ik zeg niet dat dit de
meest verstandige oplossing is, maar waarom geen aandacht hiervoor?
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Waarom doen we als Apeldoorn geen bieding voor een aantal windmolens op zee. De Apeldoornse
energie coöperatie zou daarin kunnen participeren en energie kunnen leveren aan de gehele gemeente.
Hiermee hebben we geen molens nodig in, op en om de Veluwe.
Geachte raadsleden Apeldoorn heeft het niet makkelijk met dit onderwerp. Een eenvoudige oplossing
om zelf de energie te gaan opwekken is er niet. We hebben de ruimte nodig voor wonen en werken.
Laat de energieproductie maar uitbesteed gaan worden. Neem uw verantwoording, luister naar uw
inwoners, ga de straat op en spreek met ze.
Zoals al gezegd, onze inbreng tijdens de werkateliers vinden we eigenlijk niet terug, behalve de
gedachtegang over kleine windmolens. Wees wijs en bedenk hoe mooi we wonen op de Veluwe. Dit
kunnen we maar een keer vernielen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur Uddels Belang
Frank van de Kolk
voorzitter

---------- Forwarded message --------Date: di 29 sep. 2020 om 09:48
Subject: RES let op, concept is niet vrijblijvend!!! Er zit een ander nog onbenoemd risico in die u als
raad bijna geheel buiten spel zet!!!

Geachte raadsleden,
Aangezien uw mailbox vaak geen grote bestanden aan kan hebben wij de deel 2 van onze film
(inmiddels bijna 1100 keer bekeken) voor u in een PDF gezet.
Wij hopen dat de serie niet al te lang hoeft te worden....

Het heeft m.i. geen zin om u nog heel veel meer inhoudelijke stukken toe te sturen, het is u
veelvuldig aangeleverd en dus bekend wat windmolens op korte afstanden met de gezondheid van
inwoners doet.
Los van de totale discussie over duurzame energie opwekking rekenen wij erop dat u de gezondheid
van uw inwoners voorop stelt tov de ambitie van de wethouder.

Vergeet niet dat de concept RES zeer zeker niet vrijblijvend is en een precedent geeft en
mogelijkheden schept voor ontwikkelaars van o.a. windmolenparken!!! Het geeft simpelweg het
beleid van het college weer, hetgeen een enorm krachtig middel is bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning.

Indien u niet middels een motie of aanvullende opdracht aan het college de minimale afstand ten
opzichte van woningen beschrijft en begrensd kunt u bij een volgende aanvraag hier niet als beleid
op terug verwijzen. Sterker nog het zal u rol bij een aanvraag omgevingsvergunning verslappen
(mogelijk nihil maken) omdat u tijdens een formeel moment (zienswijzen RES) geen perk en paal
heeft gesteld als Raad (en daarmee ons gebied vogelvrij verklaard)!!!
Zonder duidelijke zienswijze of opdracht wordt indirect het beleid van het college "vastgesteld"!
Dit (schaduw effect) staat dus volledig los van de RES 1.0 die ooit komen gaat, iedereen kan op dit
moment al een vergunning aanvragen!

Wij roepen u daarom op om heel duidelijk te zijn in uw reactie op de RES, geen windmolens hoger
dan 75 mtr op minder dan 800 mtr van woningen, voor kleinere molens tot 75 mtr hoogte kunt u
bijvoorbeeld 600 mtr aanhouden.

Wij vertrouwen er op dat u ons beschermt tegen de zeer bedreigende plannen van de wethouder,
want laten we eerlijk zijn, er is overduidelijk uit het spoed participatieproces van de afgelopen weken

gebleken dat er 0,0 draagvlak voor windmolens nabij woningen is. Uw inwoners hebben u een
duidelijk signaal gegeven waarvan wij verwachten dat u die verwerkt in uw reactie. Daarnaast
hebben wij u heel veel inhoudelijke punten gegeven, hetgeen onderbouwd dat wij niet zomaar nee
roepen.

Wij hopen door uw aanvullende opdracht aan de wethouder een rustige herfst, winter en voorjaar te
kunnen beleven en tijd te vinden om samen te kijken hoe we de RES 1.0 wel haalbaar maken.
Met vriendelijke groet,
Inwoner Hooiland, Klarenbeek
Mede namens de vele inwoners van Klarenbeek

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 21:11
Aan: VVD <vvd@apeldoorn.nl>; info@lokaalapeldoorn.nl; CDA <cda@apeldoorn.nl>; D66
<d66@apeldoorn.nl>; info@apeldoorn.christenunie.nl; info@groenlinksapeldoorn.nl; Fractie 50Plus
<Fractie_50Plus@apeldoorn.nl>; PVDA <pvda@apeldoorn.nl>; Fractie SP
<Fractie_SP@apeldoorn.nl>; SGP <sgp@apeldoorn.nl>; Partij voor de Dieren, <pvdd@apeldoorn.nl>;
gemeentebelangen@apeldoorn.nl; Fractie VSP <vsp@apeldoorn.nl>; Groei en Toekomst
<Groeientoekomst@apeldoorn.nl>; Vierssen, M van (Maarten) <m.vanvierssen@apeldoorn.nl>;
Ganzenwinkel, H.H.P. van <h.vanganzenwinkel@apeldoorn.nl>; Baart, P.C. <P.Baart@apeldoorn.nl>;
Klant Contact Centrum Gemeente Apeldoorn <gemeente@apeldoorn.nl>
CC: Gemeenteraad <Gemeenteraad@apeldoorn.nl>; deA | Energiebedrijf <energiebedrijf@de-a.nl>;
michaelboddeke@de-a.nl
Onderwerp: Raadsbesluit Concept RES.
Geacht B&W en Raadsleden,
Na mijn inspraak op de PMA ten aanzien van de besluiten rond de Concept RES ben ik teleurgesteld
dat ik geen reacties heb ontvangen op mijn voorstellen.
Zoals bijna de voltallige bevolking van het buitengebied van steden en dorpen vinden ook wij de
grootschalige investeringen in zonne- en windparken onverantwoord en onacceptabel.
Blijkbaar is de minister van Binnenlandse Zaken deze mening ook
toegedaan.
Zelfs het Europese Hof heeft in procedures de Belgische en Nederlandse Staat op de vingers getikt,
omdat de aanleg van zonne- en windparken op land ten onrechte onder de Crisis en Herstelwet is
gerangschikt.
Zo kon de democratische besluitvorming omzeild worden.
Om fijn te kunnen leven, werken en wonen (zie claim Cleantech-Regio) moeten zonne- en
windparken vervangen worden door ECHTE donkergroene energie!
Voordat u denkt toch vóór de Concept RES te willen stemmen, waarbij zon en wind grootschalig in
het buitengebied opgewekt moet worden, wil ik u vragen nog eens heel serieus mijn 3 voorstellen te
bestuderen.
Wat betreft oplossing 3, de generator met geactiveerd water als brandstof, sluit ik de zojuist
ontvangen specificatie bij. (brandstof verbruik 3 liter gewoon water per kWh!)
U kunt mee helpen om de groene longen en ons ecosysteem te beschermen en daarvoor hebben we
donkergroene energiebronnen nodig,
MAAK ASTUBLIEFT DE GOEDE KEUZES!

Vriendelijke groet,

Van: Behoud Het Woud <pr@behoudhetwoud.nl>
Verzonden: woensdag 30 september 2020 09:40
Aan: Griffie, Ondersteuningsteam <otgriffie@apeldoorn.nl>
Onderwerp: Regionale Energie Strategie, raadsvergadering
[Ter toevoeging aan de publieke stukken voor de raadsvergadering van 1 oktober]
Geachte raadsleden,

Donderdag 1 oktober vergadert een deel van u wederom over de Concept RES als vastgesteld door
het college. Langs deze weg nog eenmaal het verzoek het kwantitatieve bod dat gedaan is, in twijfel
te trekken, en dit mee te nemen in uw zienswijze en bedenkingen.

De stichting was graag met u ingegaan op de inhoud, deze interesse blijkt bijna twee weken na 17
september vrij eenzijdig. Bij deze een kleine hoeveelheid additionele ongevraagde informatie ten
einde u te helpen. De volgende vragen zijn daarbij een mogelijke leidraad:
1) Waarom is het bod zoveel hoger dan de landelijke opgave?
2) Waarom is het Apeldoornse aandeel binnen het bod zo hoog?
3) Wat is de toegevoegde waarde voor de inwoner van gemeente Apeldoorn alsook voor landschap
en natuur in gemeente Apeldoorn van de volgende ambitie: "Apeldoorn maakt deel uit van de regio
Stedendriehoek die de eerste energieneutrale regio in Europa wil zijn." ?
4) Waarom bevat het bod componenten die op voorhand niet haalbaar zijn?

Bod
Uit de Concept RES blijkt dat het gaat om 0.75TWh vs 1.23TWh, een over bod van bijna 0.5TWh
(+64%). Wat zijn hiervan de maatschappelijke materiële en immateriële kosten? Men kan nu al
stellen dat de kosten al oplopen, gegeven de reeds veroorzaakte maatschappelijke onrust, onder
andere afgespiegeld door het aantal insprekers en de mate van voorbereiding die zij toonden.

Apeldoorns aandeel
In de stukken (04_-_CB_concept_RES.pdf) wordt vastgehouden aan "Uitvoeringsagenda
Energietransitie Apeldoorn 2017-2020". Daarin "Uitgegaan wordt van een Apeldoornse energiemix in
2030 met duurzame opwek uit 20 windturbines en 250 hectare zonnevelden". In de context van de
Concept RES betekent dit dat gemeente Apeldoorn intekent voor windenergie 20 van 62 (32%) en
voor grondgebonden zonne energie 250 van 953ha (26%).

Ambitie vs werkelijkheid
De ambities van gemeente Apeldoorn zijn onrealistisch groot. De stichting durft te stellen dat deze
ambitie niet gedragen wordt door de inwoners van gemeente Apeldoorn als de implicaties hiervoor
duidelijk worden.

Middelen en expertise ontbreken binnen de gemeente (lees: gemeenten in het algemeen), hetgeen
risico verhoogd op dure misstappen. Zowel materieel als immaterieel. De haast van de gemeente
stelt haar bloot aan de wet van de remmende voorsprong, alsmede hogere kosten.
Gegeven hoe GvO's werken is het ook maar de vraag of gemeente Apeldoorn haar ambities zal
verwezenlijken met een aanbod gedreven aanpak. Administratief mag een verkochte GvO naar
buiten de gemeente niet meer meetellen (dat zou dubbeltellen betekenen); verbruikte energie mits
niet groen ingekocht blijft hiermee gewoon grijs. Om dit toe te lichten een paar illustratieve links:
- 3 korte paragrafen op https://webshop.vanhelder.nl/
- dit korte filmpje (~2min) https://youtu.be/Iayy-BNJW7Q
Haalbaarheid
Technisch
Kijkend naar zoekgebied 2 is daar gewoonweg geen ruimte voor de aantallen windmolens. Niet voor
5 <2030 en niet voor 10 >2030. Het is onduidelijk hoe tot deze getallen is gekomen. Om de
informatie uit de Concept RES, het Pondera rapport en de zogenaamde kansenkaart inzichtelijk te
maken heeft de stichting een video gepubliceerd: https://youtu.be/eqLlXaU2fh4 (~4min). Bijgevoegd
enkele kaarten voor uw inzicht ter illustratie: het wordt overduidelijk dat landschap en natuur niet op
hun waarde worden beoordeeld, en ook waarom het college geen normenkader voor windenergie
heeft vastgesteld zoals beschreven in de raadsopdracht van 2017. U kunt overigens opvragen waar
het college zonneparken en windmolens heeft ingeschetst. Het college kan u desgevraagd inzage
geven in dergelijke kaarten. U kunt ongetwijfeld ook een publiek toegankelijke kaart vinden op basis
van gerichte zoektermen.

Landschap en natuurwaarde
Van een "aantrekkelijk toeristisch toplandschap voor de veeleisende bezoeker" lijkt geen sprake
meer. Er is zelfs een molen in het Beekbergerwoud ingetekend(!). Al was dit mogelijk, dan kan dit
toch niet te bedoeling zijn? Echt groen verruilen voor energie industrie die zogenaamde groene
stroom oplevert. In de publicatie "Zorg voor landschap" van november 2019 is op pagina 88 (in de
sectie Productie en transport van hernieuwbare energie) kan men concluderen dat windenergie in de
groene gemeente Apeldoorn niet past.

Déjà vu
De raadsopdracht met onder ander het stellen van een normenkader voor windenergie werd
geformuleerd na de PMA in september 2017
(https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/mag=2a2a000aa002082208288820800be
005 - video via https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/386325/Politieke%20markt%202109-2017). Dit recent historisch materiaal is nog steeds relevant. Mevrouw Elbertsen en de heer
Kloosterman zullen zich dit nog wel herinneren.
Vervolg
De stichting roept u op bovenstaande vragen te beantwoorden, om uw ambities bij te stellen naar
een realistisch niveau, het college een duidelijke opdracht te geven, en het college daadwerkelijk te
houden aan al haar opdrachten. Wees duidelijk en inclusief in de zienswijze en bedenkingen die u bij
de Concept RES voegt.

Wederom bedankt voor uw tijd.

Stichting tot Behoud van het Woud
-Verduurzaming? Natuurlijk!
maar dan wél met behoud van groen

Van:
Verzonden: woensdag 30 september 2020 21:44
Onderwerp: Raadsvergadering 1-10-2020 ingezonden brief bewoners Beemte Broekland

Beste,
Zie bijlage voor een brief namens de buurt. Ondanks dat er nog steeds namen van
medeondertekenaars binnen komen verstuur ik deze vast zodat deze in de raadsvergadering van 1
oktober 2020 nog meegenomen kan worden als ingezonden brief.
Met vriendelijke groet,
===========================================================

Geachte heer Van Viersen, geachte gemeenteraadsleden,
Naar aanleiding van de PMA RES d.d. 17.9 jl. hebben er diverse gesprekken met raadsleden
plaatsgevonden bij ons aan de keukentafel. Allereerst willen wij de raadsleden die de moeite
hebben genomen ons te bezoeken hiervoor nogmaals bedanken.
In de gesprekken bleek dat de raad niet voorzien had met welke snelheid de ontwikkeling van
zonneparken zou plaatsvinden; daarnaast is er uitgebreid gesproken over onze zorgen dat het
buitensporig grote aantal hectare zonnepanelen totaal niet past in de kleinschaligheid van ons
woongebied en dat er absoluut geen sprake is van een gelijk speelveld voor omwonenden
tegenover projectontwikkelaars.
Onder meer tijdens de georganiseerde RES-bijeenkomst werden succesverhalen verteld over hoe
de buurt in overleg met een projectontwikkelaar tot een acceptabel plan voor de omgeving kan
komen. Daarin is de buurt echter wel volledig afhankelijk van de goodwill van de
projectontwikkelaar en/of bijstand van de Gemeente hierin. Helaas hebben wij als omwonenden
van zonnepark-initiatieven in het gebied Beemte-Broekland met betrekking tot de onderhandeling
inhoudelijk nog geen andere bijstand ontvangen van de Gemeente dan een neutrale bemiddelaar.
Dit ondanks het feit dat de bereidheid van projectontwikkelaars om rekening te houden met de
omgeving zeer beperkt is. Dit blijkt o.a. uit het feit dat er geen rekening wordt gehouden met een
woning aan de Nieuwe Wetering welke geheel ingesloten wordt door het zonnepark en de A50.
In het afwegingskader zonneparken heeft de gemeente geen richtlijnen opgesteld met betrekking
tot afstand tot woningen, afstand tot andere zonneparken onderling en maximale belasting van
zonneparken in een gebied. Met maatwerk zou gekeken moeten worden naar een goede inpassing
en verhouding. Gezien de huidige ontwikkelingen hebben wij als omwonenden het gevoel dat
vooral de projectontwikkelaar profiteert van die “vrijheid”.
Ondanks dat het wellicht vervelend is om gedurende de wedstrijd de spelregels aan te passen
verzoeken wij u toch om het volgende in overweging te nemen:
1. Indien een zonnepark binnen 125m van een woning start kan dit uitsluitend met
goedkeuring van de bewoners/eigenaar van de woning. Enkel op deze wijze kan een
bewoner de projectontwikkelaar dwingen om met zijn belangen rekening te houden.
2. Indien er meerdere plannen voor zonneparken binnen een afstand van 5 km bij elkaar in
de pijplijn zitten, dienen deze gelijktijdig in het proces behandeld te worden. Hierdoor
kunnen plannen naast elkaar gelegd worden en kan de impact van het totaal meegewogen
worden. Door de plannen ook gelijktijdig in het CRK te bespreken kan er gekeken en
geadviseerd worden met betrekking tot een inpassing voor de plannen die recht doet aan
de omgeving. Door de plannen niet gelijktijdig te behandelen kan het zijn dat er een
minder gunstig eindresultaat ontstaat voor de omgeving/omwonenden.

3. Om een gelijk speelveld te bewerkstellingen dient er een “buurt-ondersteunend” ambtenaar
mee te kijken bij de onderhandelingen tussen de buurt en de projectontwikkelaar. Deze
ambtenaar zou verder geen functie binnen de energietransitie moeten hebben en moeten
beschikken over goede onderhandelingsvaardigheden. Doel is omwonenden in de positie te
brengen daadwerkelijk en op gelijke voet met de projectontwikkelaar te onderhandelen
over hun wensenpakket, onder meer op het gebied van zichtlijnen, omvang van het
zonnepark en inpassing in de omgeving.
4. Daar waar een projectontwikkelaar afwijkt van de richtlijnen van het afwegingskader dient
dit goed onderbouwd te worden naar de bewoners. Opmerkingen als “dit is afgestemd met
de Gemeente” of “in het kader van rentabiliteit” zonder onderbouwing zijn onvoldoende.
Een grotere transparantie naar omwonenden is nodig voor meer draagvlak.
5. Indien er een gesprek plaats gaat vinden over de plannen, dan dient een
projectontwikkelaar uit zichzelf of op eerste verzoek de plannen aan de omwonenden toe te
sturen. Deze kunnen zich dan voorbereiden op een gesprek. Tot op heden blijkt dit
onmogelijk om te bewerkstelligen.
6. Er vindt een controle plaats op de verslaglegging van de projectontwikkelaar met
betrekking tot het inspraak en participatietraject. Indien hieruit blijkt dat de verslaglegging
niet overeenkomt met wat omwonenden aangeven wordt hier met een onafhankelijke
bemiddelaar naar gekeken. Helaas is de ervaring dat ontwikkelaars woorden verdraaien of
zaken weglaten uit het verslag.
7. Tot slot, in de pilot aan de Bloemenkamp is er wel sprake geweest van erkenning en
uitkering van de planschade. Een projectontwikkelaar dient zelf met een voorstel richting
omwonenden te komen om de schade te compenseren. Gezien de buitensporige vergoeding
voor de grond en het goede verdienmodel zou ook de omgeving mee moeten/kunnen
profiteren. Er zou in overleg met omwonenden en de projectontwikkelaar gekeken kunnen
worden hoe hier invulling aan gegeven kan worden.
8. Daarnaast, gezien de verwachting dat er binnen enkele jaren betere alternatieven zijn, zou
er gekeken kunnen worden naar de vergunningstermijn en zou deze verkort kunnen
worden naar 10 of 15 jaar.
Voorgestelde aanscherpingen zijn nodig om tot een meer gelijk speelveld te komen bij de
energietransitie tussen de ontwikkelaar en de overige belanghebbenden in het gebied.
Graag blijven wij als buurt in gesprek met de Gemeente om gezamenlijk te zoeken naar de goede
balans tussen de energietransitie enerzijds en de kwaliteit van het gebied anderzijds.
Uiteraard zijn wij bereid om onze standpunten in een persoonlijk gesprek verder toe te lichten.
Hiervoor kunt u contact opnemen met …………….. op …………………….
Met vriendelijke groet,

Vanuit bewoners collectief Nieuwe Wetering, Broeklanderweg en Werler, namens het collectief en
onze bezorgde dorpsgenoten

Verzonden: woensdag 30 september 2020 23:51
Aan: Griffie, Ondersteuningsteam <otgriffie@apeldoorn.nl>
Onderwerp: Re: vervolg PMA concept RES

Dag,
Voor de beraadslagingen van morgen heb ik nog een informatief stuk voor raad en
collegeleden over de gevolgen op korte en lange termijn van het plaatsen van
zonnepanelen op de schaal zoals de gemeente dat heeft voorgesteld (1000 ha)
Wilt u dat aan de raadsleden en collegeleden ter hand stellen? Dank
Namens de Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland.
Met vriendelijke groet,
===============================================================

Aan college en raad van de gemeente Apeldoorn
Ter attentie van Janet Brouwer, medewerker Raadsgriffie

Beemte Broekland 30 september 2020

Geacht college, geachte raadsleden,
Het plaatsen van windmolens en zonnepanelen doet hier in Beemte Broekland het
nodige stof opwaaien!
Dat is ook wel goed te begrijpen. Stelt u maar voor dat we windmolens op het
marktplein zetten en al het openbare groen in de stad vol zetten met zonnepanelen.
Het zou heel goed kunnen dat u dezelfde bezwaren hebt als wij in het buitengebied
nu al tijd voelen.
Vooral zonnepanelen horen niet thuis op in het landelijk gebied. Ook al zijn er
genoeg voorbeelden, zeker, maar bestaande zonneparken elders zijn juist het
levende bewijs, of beter gezegd het dode bewijs, van dat het zo niet moet.
Zet panelen op alle daken die u in de bebouwde omgeving maar kunt vinden. Niet
voor niets is dit het nieuwe beleid van de minister.
Al jarenlang is het milieu, en met name de CO2-toename, een probleem, maar dat
wil niet zeggen dat een klein deel van de gemeente al deze problemen op moet
vangen laat staan op zou kùnnen vangen. Het heeft de nodige ontwrichting tot
gevolg. Dat wordt in dit betoog nog eens uiteengezet.
Het is duidelijk dat met ‘duurzaam beleid’, duurzame energie, een beter milieu, etc.
etc. nooit is bedoeld om het Vitale platteland op te offeren. Dat is immers geen
duurzaam beleid. Want dan laat je niet de aarde achter voor onze kinderen en
kleinkinderen zoals wij deze mochten ontvangen.
Het lijkt meer op de achterhaalde strategie van de ‘verbrande aarde’.

Voor de bespreking en de besluitvorming in de raad nog een aantal belangrijke
punten op een rij. Heel veel is er al over gezegd, maar hoe langer hoe meer worden
de te verwachten gevolgen van het gemeentelijk beleid duidelijk.
Verantwoord omgaan met het milieu
Al vanaf 1972 met de Club van Rome speelt de bewustwording hoe verantwoord om
te gaan met de aarde, later toegespitst op het milieu. Omdat een verwaarlozing van
het milieu direct onze volksgezondheid schaadt. Opwarming, zeespiegelstijging,
achteruitgang van de biodiversiteit, die problemen vragen om een verantwoorde
actie.
Dat betekent zeer zeker dat je wat aan het energieverbruik moet doen, en uiteraard
aan de vorm van de energieopwekking. Daarbij hoort natuurlijk dat je kijkt naar de
plaats waar je de energie vandaan haalt. Hoewel Gelderland zeer bekend is
vanwege het gebruik van waterenergie zoals voor de papierindustrie, wordt sinds
jaar en dag energie van elders aangesleept. Kolen, gas, olie en uranium. Nu we over
willen gaan op zonne-energie is het heel wel mogelijk ook deze van elders in te
voeren.
Energie van zonnepanelen ten koste van het kwetsbare landschap is uiteraard nooit
duurzaam.
De mensen die in het landelijk gebied wonen zijn zich veelal zeer bewust van die
kwetsbare situatie van het milieu. Ze leven in harmonie met natuur en milieu, doen
veel aan recycling, hebben al zonnepanelen op het dak; beschikken over een
compostbult etc. etc.
Zij houden bijen, telen groenten, verzorgen met liefde hun fruit en verkopen deze
producten aan huis. Ze exploiteren een kleinschalige camping voor mensen die van
dit landschap houden.
Ze zijn bewust op het platteland gaan wonen omdat je nu eenmaal in de stad op je
balkonnetje niet bijen kunt houden, appelbomen kunt plaatsen etc.
Maar nu komt de stad opeens naar hun toe.
Windmolens en zonnepanelen zijn industriële activiteiten die in de stad en op
bedrijventerreinen thuis horen. Waarom moeten deze inwoners opdraaien voor de
keuzes van dit gemeentebestuur.
Wat de fysieke veiligheid betreft: er onstaat angst voor de gevolgen van zware
stroomkabels die bijna letterlijk onder onze erven worden doorgetrokken.
Wat zullen de effecten zijn van de electromagnetische velden. Waarom informeert de
gemeente ons hier niet over, wat voor spelletje wordt met onze gezondheid
gespeeld. Hoe kan dat een overheid zo met burgers omgaat?
Ecologie
Politiek houdt zich vooral bezig met mensen. Maar de schade die dit college toe wil
brengen aan het waardevolle landschap en de waardevolle natuur van haar
gemeente is groot.
Waar zonnepanelen staan gaat het milieu kapot. De grond droogt uit, er komen
allerlei chemicaliën in de bodem die worden gebruikt om de panelen schoon te
houden, het dierlijk leven heeft zwaar te lijden. De insecten die het toch al moeilijk
hebben wordt een slag toegebracht. Het cultuurlandschap is een woongebied voor
allerlei soorten muizen. Alle dieren die leven van insecten en muizen, zoals
zwaluwen, vleermuizen, roofvogels hebben straks geen voedsel meer of worden
althans ernstig gedupeerd.
Het bewust toebrengen van deze vorm van schade aan de ecologische waarden is in
strijd met tal van richtlijnen. De biodiversiteit wordt met voeten getreden.
Na 25 jaar is de grond onder de panelen nergens meer geschikt voor.

Bovendien zijn de panelen al veel eerder verouderd dan na 25 jaar. Nu al zijn er
betere technieken om licht in elektriciteit om te zetten.
Verloedering van het landschap: toename drugslabs, scholen dicht
Het is duidelijk dat zowel in psychische en fysieke zin het landschap verloedert.
Dus zowel in de beleving als door de aantrekking van criminaliteit door de lege
gebouwen
De gemeente wil een actief beleid voeren tegen drugslabs op het platteland.
Maar daar waar het landschap verloedert, de mensen wegtrekken, schuren
leegkomen, is het een paradijs voor drugslabs. Overal zie je dat gebeuren. Het is
zelfs zo dat Gelderland al een tijdje een overloopgebied is geworden voor Brabant.
En als je daar ziet hoe enkele burgemeesters met hun handen in het haar zitten weet
je meteen wat je hier in dit mooie gebied aanhaalt. Het blijkt gewoon heel lastig is om
dit te bestrijden.
De criminele ondernemers zijn zeer goed georganiseerd en weten uitstekend de
mensen te misleiden.
Naast de andere genoemde argumenten is het onbegrijpelijk dat de gemeente de
omstandigheden voor drugslabs met de verpaupering van platteland wil faciliteren.
Je kunt wachten op de problemen. Nu wordt de Grift al gevoed met de tranen uit het
buitengebied, straks kleurt hij rood door het bloed als gevolg van de criminaliteit.
En hoe dat dan wel aan te pakken: in ieder geval door vitaal platteland met goede
onderlinge samenwerking, levendige buurtschappen (ècht ondersteund door de
gemeente) en veel duurzame activiteiten zoals meer natuurlijke landbouw, stimuleren
van bio-producten etc. Bedenk ook wat het negatieve effect zal zijn op de scholen.
En dat geldt hier in het gebied, maar ga er niet aan voorbij dat een zwart landschap
de hele gemeente zal treffen. Apeldoorn verandert van groen naar zwart.
NB De verloedering lijkt nog ver weg maar het kan snel gaan door een
sneeuwbaleffect. Nu al merk je dat als de één grond wil verkopen een ander dan
volgt omdat het landschap toch naar de vernieling gaat. Mensen verhuizen, schuren
komen leeg en in korte tijd heb je een dood gebied. Niemand wil wonen waar – door
toedoen van de gemeente – een woestenij is aangericht. Dat is diep triest als je dat
goed tot je door laat dringen. Ik hoop waarachtig dat de gemeenteraad de durf heeft
de gevolgen tijdig onder ogen te zien en de juiste beslissingen te nemen.
Gemeente is geen eiland
Het beleid is er op gericht te voorzien in eigen behoefte. Dat is weer gebaseerd op
het gegeven dat wereldwijd evenveel duurzame energie wordt geproduceerd als
verbruikt. Maar wereldwijd zijn veel plaatsen waar er meer verbruik zal zijn dan
productie. En omgekeerd, gebieden waar veel meer productie mogelijk is dan
verbruik.
Als de gemeente dat doel werkelijk zou nastreven zou daar waar het verbruik groot is
zoals op de bedrijventerreinen, ook de meeste energie moeten worden opgewekt. In
tegendeel, de gemeente ‘voert’ nu in feite zelf haar energie vanuit het buitengebied
in. Dat riekt naar een vorm van diefstal van kwaliteit van het landschap, afgevoerd
door een draadje.
En nog bevreemder is dat er natuurlijk heel veel energie van elders nodig blijft, bij
windstil weer, donkere perioden etc.
Dus er moet wel degelijk van elders stroom worden aangevoerd terwijl de gemeente
ook nog eens binnen haar eigen grondgebied meet met twee maten.
Of moeten we allemaal weer een dieselaggregaat achter de hand houden voor
slechte tijden om de diepvries en airco te kunnen voeden?!
Toekomst

Onlangs was in de krant te lezen dat de gemeente aan een toekomstvisie gaat
werken. Dat is schrijnend om te lezen omdat die toekomst blijkbaar niet voor ons
landelijk gebied is weggelegd.
Windmolens
Zijn windmolens dan de toekomst. Nog afgezien van de overlast van deze grote
industriële machines, gebiedt de eerlijkheid te stellen dat deze niet erg duurzaam
zijn.
De vraag is dus gerechtvaardigd of het wel duurzame energie betreft. Productie,
onderhoud etc. zijn zeer kostbaar. En het gaat ten koste van het milieu. Nu al zijn
noodzakelijke zeldzame grondstoffen voor veel onrust wereldwijd.
Stel dat je een windmolenpark op zee hebt dan is er nog een positieve afweging
mogelijk, maar windmolens in een kleinschalig kostbaar landschap is zonder meer
niet duurzaam. Dus hoezo overschakelen naar duurzame energie. Wees daar in
ieder geval eerlijk in dat het slechts een verschuiving is. Van slecht naar minstens zo
slecht.
Zelfs in een open poldergebied als de Wieringermeer stuit het onlangs geopende
park op grote weerstand. En ook daar geldt dat de stroom grotendeels naar het
bedrijfsleven gaat. Laat het bedrijfsleven hun eigen stroom opwekken. Hoezo
‘selfsupporting’. Het is je reinste diefstal van leefbaarheid van de gemeenschap. Het
zijn grote woorden, maar weerspiegelen wel de mega-invloed die zonneparken op de
gemeenschap hebben.
Onrust
Ik begon dit betoog met de onrust die de gemeente veroorzaakt.
We kunnen rustig stellen dat met een gemeente die zo met haar mensen en het
eigendom dat haar is toevertrouwd omgaat, een onveilig gevoel op haar burgers
overbrengt.
Als woon- en werkgebied wordt het buitengebied onaantrekkelijk en voor de
criminaliteit wordt de rode loper uitgelegd.
Dat zou de gemeente zich ernstig aan moeten trekken.
En men zou lessen kunnen trekken uit de onrust in Groningen als gevolg van de
gaswinning. Ook daar is het vertrouwen in de overheid weg, dat hebben we allemaal
kunnen lezen en zien. Dat komt omdat eerst de overheidsinstanties stelden dat er
niets aan de hand was, vervolgens dat het erg meeviel met de schade en uiteindelijk
was er maar één oplossing: de gaskraan dicht en alle schade vergoeden. Maar het
vertrouwen in de overheid is nog weg. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard!’
Hier in Apeldoorn kun je ook lezen in de RES dat het allemaal wel meevalt. De
wethouder stelt dat er veranderingen komen, maar verder is er niet veel aan de
hand.
Over vergoeden van alle schade wordt gezwegen.
Hoe kan het dat de bedrijven die namens de gemeente optreden hele hoge bedragen
neertellen voor hectares terwijl de mensen die straks de schade ondervinden van
energiewinning, nog helemaal geen zicht op vergoeding hebben; dat velen zelfs nog
nooit door de gemeente benaderd zijn.
Dit veroorzaakt onrust en wantrouwen waardoor er net als in Groningen, te
verwachten is dat de hele operatie op een debacle gaat uitlopen.
Juist door het ‘slimme aankoopbeleid’ met grote sommen geld worden mensen
uitgespeeld. Dat lijkt wel op het bewust zaaien van verdeeldheid.
Nu is er onrust en gedoe, maar als die panelen er staan is dat niet over. Al wekt de
gemeente de schijn zo te denken. ‘Overal waar de overheid ingrijpt is immers
weerstand te verwachten’. Maar hier wordt een blijvende vernieling toegepast,
waarvan de omvang en de hinder alleen maar toeneemt in de loop der jaren.

Als ze er straks staan zal de onrust pas in alle hevigheid losbarsten. We leven niet
meer in een tijd dat de overheid maar naar believen over haar grondgebied kan
beschikken.
Dus heroverweeg het beleid, houdt in het afwegingskader rekening met alle schade
aan mens en dier en de ernstige gevolgen op langere termijn. Zorg dat er eerst
duidelijkheid is over de schadevergoeding die alle betrokkenen in het hele gebied
mogen verwachten en ga dan kijken hoeveel panelen hier echt nodig zijn, met in
achtneming van het feit dat stroom nu al van verre wordt aangevoerd en dat er dus
zonder problemen stroom kan worden ingekocht. Als de gemeente daar haar nek
voor durft uit te steken zou er wellicht iets van het ververtrouwen teruggewonnen
kunnen worden!
Namens De Buurt en Belangen vereniging Beemte Broekland,

Van:
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 17:03
Aan:
Onderwerp: Nog even een landkaartje voor straks, het is nog erger dan gedacht en bij de Stentor
aangegeven...
Geachte burgemeester, raadsleden en wethouder,
Wij wensen u een goed debat toe vanavond over de RES, we zullen online eea proberen te volgen en
vermoedelijk nog wel een keer terugkijken. We rekenen er op dat u de geluiden van de inwoners
goed heeft gehoord, alles bij elkaar zijn de inwoners van de buitengebieden ca 20% van uw inwoners
die u vertegenwoordig en behartigd in het politieke proces.
Dat is overigens niet geheel vrijblijvend want ook daaraan zijn wel wat regels verbonden, mede
inzake participatie, de belangen van uw inwoners en de gevolgen voor het milieu.

Wij rekenen er op dat u ook op die onderwerpen maximale aandacht vestigt en een zorgvuldige
belangenafweging maakt. Indien u daarvoor stukken denkt te missen verzoekt u die dan aan te laten
leveren door de wethouder / het college alvorens u een beslissing neemt over de RES. Wij denken
dat er nog wel wat stukken missen namelijk.

Zoals vaker aangehaald de RES is niet zo vrijblijvend als sommigen willen doen geloven, er zijn wel
meer voorbeelden van plannen en zoekrichtingen die op enig moment opeens vanuit Den Haag
dwingend zijn geworden....

Maar goed, wij vertrouwen er op dat u al uw verantwoordelijkheden kent en deze ook neemt, onder
andere de grondwet, gemeentewet en overige wet en regelgeving. Dat zelfde geldt overigens voor de
wethouder, het college en zeker niet in de laatste plaats onze burgemeester.
Nogmaals het vertrouwen is groot, wij als inwoners van het buitengebied vertrouwen op u en
vertrouwen er op dat u deze voor ons zeer bedreigende plannen dermate begrensd.

Tot slot in de bijlage hebben wij nog even een 20 stuks windmolens locaties inclusief globale
afstanden tot woningen weergegeven in het RES2 gebied, overweegt u zelf hoe KANSrijk of KANSloos
deze plekken zijn en hoe realistisch het bod is voor wat betreft het RES 2 gebied.

Met vriendelijke groet,
Inwoner van Klarenbeek
Mede namens alle inwoners van het RES 2 gebied
PS wij hebben niet van alle collega's de mailadressen deelt u binnen uw fractie aub deze mail.

Gemeente Apeldoorn

College van burgemeester en wethouders

Postadres
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
Bezoekadres
Marktplein 1
www.apeldoorn.nl
KvK 08223882
T 14 055
Doorkiesnummer
E-mailadres
.

Datum:

15 oktober 2020

Ons kenmerk:
Uw brief d.d.:.

17 maart 2020

Betreft:

Zienswijze op de Concept RES Cleantech Regio

Geacht College,
U heeft de raad het Concept van de Regionale Energiestrategie Cleantech Regio ter consultatie
voorgelegd. In de PMA van 17 september jongstleden heeft de gemeenteraad een groot aantal inwoners
en andere belanghebbenden gehoord. In de vervolg PMA van 1 oktober jongstleden heeft de raad
vervolgens haar zienswijze in de vorm van wensen en bedenkingen geïnventariseerd. U wordt verzocht
deze wensen en bedenkingen over dit concept door te geven aan de Stuurgroep RES Cleantech Regio,
zodat deze meegenomen kunnen worden in de uitwerking naar de Regionale Energiestrategie 1.0. Het
betreft de volgende punten:
De RES is een strategie, geen kader
In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat op regionaal niveau Regionale Energiestrategieën
worden opgesteld en vastgesteld door gemeenteraden. Bedenking van de raad hierbij is dat makkelijk
verwarring ontstaat over de status van het instrument RES en daarmee ook de Concept-RES. De raad
onderstreept de RES te zien als een gezamenlijke strategie van regionaal samenwerkende gemeenten,
provincie en waterschappen, maar niet als een bindend toetsingskader. Een bindende werking ontstaat
na uitwerking in beleidskaders en instrumenten met een wettelijk erkende status, zoals behorend onder
de Wet ruimtelijke ordening en later de Omgevingswet. Als raad wensen we dat binnen de gemeente
Apeldoorn niet langer gewacht wordt met de ontwikkeling van een gemeentelijk kader voor windenergie.
We vragen u als college hiervoor voorbereidingen te treffen en tot een voorstel te komen.
Herkenbaarheid in de gemaakte afwegingen bij inspraak en participatie
Als raad hechten we waarde aan een goede betrokkenheid van belanghebbenden bij de totstandkoming
van de RES. De reacties en inspraak van onze inwoners zijn belangrijk en dienen serieus genomen te
worden. We constateren dat de mogelijkheid om met de inwoners hierover in gesprek te gaan te beperkt
is geweest; vanwege de coronacrisis, maar ook omdat de doorlooptijd tot de Concept RES en RES1.0
kort is. De raad wenst dat participatie in de RES breder wordt mogelijk gemaakt, met toepassing van
meerdere vormen, en daarmee toegankelijker voor inwoners.
Tegelijkertijd zien we dat inwoners in groten getale gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te
reageren op de Concept RES. Als raad vinden we het van belang dat inwoners terugkoppeling krijgen
over hetgeen wordt gedaan met hun input; wij als lokale overheid hebben de verantwoordelijkheid om de
belangen van onze inwoners zorgvuldig en transparant te wegen.
De raad wenst daarom dat reacties vanuit de verschillende vormen van inspraak gebundeld worden,
toegankelijk worden gemaakt en door de stuurgroep RES Cleantech Regio van commentaar worden
voorzien. Het betreft hier zowel de reacties van inwoners, belangengroepen als ook de gemeenteraad.
Om voor eenieder zo herkenbaar naar voren te laten komen aan welke zienswijzen wel/ niet tegemoet
Bijlage(n): verslag Politieke Markt Apeldoorn 1 oktober 2020

Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden

wordt gekomen verwachten we een motivatie van de stuurgroep RES in een zienswijzennota. De wens is
dat de zienswijzennota tussentijds kan worden gedeeld met inwoners en de gemeenteraad.
Verbreding van de RES
Zoals in het landelijke Klimaatakkoord en de nationale handreiking is aangegeven, legt de RES een focus
op grootschalige duurzame opwek van elektriciteit door middel van zonneparken en windturbines. Als
raad vinden we dat hierdoor uit de RES onvoldoende blijkt wat de samenhang met andere onderdelen
van de energietransitie is, zoals:
• de mogelijkheden van andere energiebronnen naast grootschalige energie-opwek uit zon en
wind; er is immers sprake van een bredere energiemix van bronnen met onderlinge samenhang;
• technische ontwikkelingen en innovaties; we zullen hiermee actief rekening moeten houden,
maar wel met het besef dat deze niet als rem mogen werken op het halen van onze doelen;
• de rol van energie-opslag en welke strategie daarvoor passend is;
• het meenemen van de inzet op energie-opwek uit zon op daken en besparingen, indien het
landelijk afgesproken niveau van op te wekken energie in de regio wordt overstegen; dit werkt
motiverend om te werken volgens het principe van de zonneladder.
In lijn met deze zienswijze zullen we als raad in de komende maanden binnen Apeldoorn in een aparte
PMA-sessie de totale energiemix bespreken.
Voldoende aandacht voor landbouwgronden
Als raad zien we in de Concept-RES aandacht voor uitgangspunten voor een goede landschappelijke
inpassing van zonneparken en windturbines. We constateren dat in de Concept-RES minder aandacht
uitgaat naar afwegingen op basis van landbouwbelangen. Wens van de raad is dat afwegingen ten
opzichte van landbouwgronden sterker worden meegenomen in de RES1.0, met ook uitleg op welke
wijze omgegaan is met deelaspecten, zoals vruchtbaarheid, bodemkwaliteit of verwante thema’s zoals
stikstofdepositie. Bij het uitwerken van zoekgebieden moet voor bewoners duidelijk zijn dat dit zwaar telt.
Consistentie van Rijksbeleid
Bij het opstellen van de RES en het realiseren van de ambities op het gebied van de energietransitie
waaronder besparingen, zon-op-dak, het aardgasvrij verwarmen en grootschalige opwek is een
consistent Rijksbeleid van groot belang. Bewoners, bedrijven, coöperaties en andere initiatiefnemers
worden anders teveel belemmerd in het realiseren van de ambities. Het belang van een consistent
Rijksbeleid moet een sterk onderdeel van de RES zijn als boodschap richting de Rijksoverheid.
Voor verdere informatie treft u bijgevoegd het concept-verslag van de betreffende PMA aan.
Hoogachtend,
de gemeenteraad van Apeldoorn,

drs. A. Oudbier
Raadsgriffier

A.J.M. Heerts MPA
Voorzitter
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Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders,
Afgelopen zondag was Lubach relevant voor Apeldoorn en het onderwerp van de Regionale
Energie Strategie waarvoor donderdag up zienswijze op de agenda staat.
“We gaan het landschap veranderen”, “Het is voor onze kinderen” horen we de heer van
Vierssen in Orpheus zeggen. De stichting verwacht dat volgende generaties heel wat
vragen hebben en verantwoording verwachten als er significante afbreuk wordt gedaan aan
landschaps- en natuurwaarden zonder daarvoor een daadwerkelijke sluitende verklaring te
hebben. De stichting voelt zich genoodzaakt hierop te blijven wijzen. Te meer omdat
integraal beleid uit lijkt te blijven, getuige ook Apeldoorn 2040. “En natuurlijk is Apeldoorn in
dat jaar circulair en klimaatneutraal. Dat spreekt voor zich.” Dat is ongeveer de tekst die aan
de enorme opgave, om met uw woorden te spreken, en de achterblijvende resultaten tot
noch toe wordt gewijd. Spreekt voor zich? Op pagina 10 zijn de windmolens en
zonneparken op romantische wijze alvast ingetekend…
… daarmee komen we terug op het verslag van 1 oktober en maken de verbinding met de
uitzending van Lubach. Specifiek het onderdeel regionaal karakter. De heer Dooper en de
heer Baart zien weinig in het optuigen van een administratief systeem. In 2009 dacht de EU
daar al anders over: 2009/28/EC artikel 15 definiëert Garanties van Oorsprong. Nederland
is al geruime tijd een grote speler op het gebied van de GvO markt. CertiQ, een dochter van
TenneT, is de instantie Nederland die de handel in GvO’s mogelijk maakt. Ook deA maakt
gebruik van het systeem van GvO’s. Bijvoorbeeld in het project Zonnepark Ecofactorij op het
dak van IJsseldijk 8, verzekerd en wel, sectie 2.3.3: “deA zal de GvO’s in principe verkopen
aan Greenchoice, de energiepartner van deA. Daarnaast biedt deA deelnemers die dat
wensen de mogelijkheid om GvO’s te kopen, en wel in verhouding tot het aantal
aangeschafte ZonDelen. Dit kan zeker voor bedrijven interessant zijn.” Een vestigingsbeleid
waar energie intensieve ondernemingen worden ontmoedigd lijkt zinvol.
Echter, geen zorgen, er bestaat de mogelijkheid om daadwerkelijke elektriciteit af te nemen
bij deA, en waarom dan ook niet bij het Zonnepark Ecofactorij? Er is nog maar liefst
387.500 kWh beschikbaar! Uit het jaarverslag 2019 blijkt dat het park dat jaar 558.000 kWh
heeft opgewekt. U zou het college kunnen vragen meer inwoners bewust te maken van
lokaal opgewekte energie, en deze dan ook af te nemen, als u kiest vast te houden aan het
huidig beleid. Na 3 jaar in bedrijf lijkt de lokale verkoop namelijk nogal tegen te vallen, met
de gemeente Apeldoorn prominent in beeld als partner.
In dat licht verzoekt de stichting nogmaals om [de raad opdracht te geven aan] het college
vanuit de gemeente Apeldoorn een 0TWh bod te doen in de Concept RES ten aanzien van
grootschalige opwek met wind-op-land en grondgebonden zon (industriële GvO-mijnen).
Het geforceerd vergroten van het aanbod zonder de bijbehorende lokale vraag is discutabel.
Tevens kan de gemeente Apeldoorn als aangegeven in de eerdere reactie hiermee zelf de
regie houden zonder zich daarbij te committeren en daar later Rijksoverheidswege aan
gehouden te worden. Dit is ook in lijn met uw zienswijze.
De stichting verzoekt de raad om de RES te laten doorrekenen door een onafhankelijke
partij. De Groene Rekenkamer biedt hier ondersteunende diensten voor aan. De Groene
Rekenkamer staat bij de KvK ingeschreven op Ecofactorij 18, te Apeldoorn, het u allen
bekende groene blad.

De stichting bedankt de raad voor de motie die is ingediend rond participatie. Het valt op dat
onder andere D66 en GroenLinks ontbreken als onderschrijvers van deze motie.
Hoewel u in uw zienswijze aangeeft de RES te zien als strategie, geen kader, ligt de
werkelijke aard besloten in Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. In dat
kader, en om door te borduren op participatie en uw (lees: raad, burgemeester en
wethouders) verplichtingen verwijst de stichting naar document RES09102020-01.
Om niet in herhaling te vallen derhalve dient u de inhoud van dit schrijven hierbij als
herhaald en ingelast te beschouwen al ware de tekst letterlijk opgenomen. U dient ook deze
in de volle breedte en context te beschouwen in relatie tot dit schrijven.
De stichting blijft meedenken aan alternatieven. Zij zal contact opnemen met deA,
informatie inwinnen en suggesties doen. Een deel voor de hand liggend misschien, maar
wel van belang voor consistente communicatie. Bijvoorbeeld de suggestie om het volgende
te verwijderen van project Zonnepark Ecofactorij pagina: “Geen gedoe op je dak”. De
implicatie van niet-op-mijn-dak is vrij ongelukkig gegeven de ambities van de gemeente. Verder
de suggestie om het project Windmolens te actualiseren, of te verwijderen. Het idee wordt
daar namelijk nog gegeven dat er windmolens in Beekbergsebroek worden geplaatst.
Tot slot gaat de stichting in gesprek met deA ten aanzien van het onderzoeken van “Zon op
schuur” en opslag.
De stichting verzoekt het college, of de raad opdracht te geven aan het college, binnen de
CleanTech regio te lobbyen om een substantieel bedrag beschikbaar te maken voor
innovatie. Het lijkt een zinvolle investering om tot lokale opslag te komen in plaats van
alleen enorme bedragen te investeren in transportcapaciteit (€134 miljoen - €267 miljoen,
exclusief hoogspanningsnet investeringen). In het kader van installatietechniek en
CleanTech regio lijkt de verbinding met TNO/TUe voor de warmtebatterij voor de hand
liggend.

Stichting tot Behoud van Het Woud
-Verduurzaming? Natuurlijk!
maar dan wél met behoud van groen

Klarenbeek, 14 oktober 2020
Betreft: conflicten in ambitie
Kenmerk: RES14102020-01

Geachte raadsfracties,
Wij volgen alle ontwikkelingen natuurlijk zo goed mogelijk, maar het is veel op dit moment. Wij zijn
blij met de eerste stappen die worden gezet op dossier RES. Wij adviseren overigens nog wel om
vooruitlopend op het normenkader wind een minimale afstand van 600mtr (bij voorkeur 800mtr
maar wij willen niet onrealistisch overkomen) op te nemen in uw zienswijze en motie. Dit om alvast,
ook al is dit nog lang niet voldoende wel enige basis bescherming te bieden aan uw inwoners.
Immers er is nog helemaal bij niemand duidelijk welke status de RES heeft en belangrijker krijgt op
enig moment. Dit mede omdat de Provincie inmiddels op de achtergrond de weg al aan het vrij
maken is voor het ministerie door in haar omgevingsverordening (ligt nu ter consultatie) alvast alle
windmolen beperkingen te wissen en maar heel marginaal nog gebieden uitsluit!!! Neemt u geen
risico (lees bescherm ons tegen deze ontwikkeling)!!!
Daarnaast kunnen wij melden dat we gisteren een goed inhoudelijk gesprek hebben gehad met de
wethouder en betrokken ambtenaren. Het woordje goed slaat overigens over het gevoel van het
gesprek en niet op een uitkomst, deze zal zich eind oktober manifesteren, we wachten in spanning
af. Het zal bepalend zijn voor onze vervolgstappen, gaan we naast participeren ook procederen, wij
hopen op alleen het eerste. Maar er is een eerste open gesprek geweest in een goede sfeer vonden
wij, natuurlijk zijn we het lang niet overal over eens met elkaar maar er zijn overeenkomsten. We
hebben heel veel inzichten gekregen en onze vele aannames zijn grotendeels bevestigd. Los van de
inhoud, dat is altijd goed, dan weten we tenminste dat we over het zelfde praten.

Maar…. Tijdens het beoordelen van de Raadsstukken treffen wij ook Apeldoorn 2040 aan. Bijzonder
nog nooit van gehoord als inwoners van Apeldoorn terwijl dit toch wel ook over ons gebied gaat en
gevolgen heeft voor de leefbaarheid van mens en dier (lees ook het milieu). Maar goed we hebben
de moeite genomen deze even door te nemen en zien toch wat uitdagingen tussen deze visie en uw
ambitie om duurzaam te worden (en de RES). Geheelvrijblijvend willen wij u hierop wijzen, met de
gebruikelijke knipoog maar helaas ook met een bittere kern van waarheid misschien?

Kijkt u even met ons mee?

Past bovenstaande verhaal wel bij het volgende plaatje vanuit de RES gedachte vragen wij ons af….

Deze zin geeft ons ook vraagtekens, welke natuur hebben we het hier over? Immers door de te grote
ambitie op duurzaamheid zal er weinig natuur meer over blijven, het college heeft te veel
windmolens geplaatst. Welke landbouw hebben we het hier over? Immers door de te grote ambitie
op duurzaamheid zal weinig landbouw meer over blijven, het college heeft te veel landbouwgronden
gebruikt voor zonneparken. En tot slot, welke definitie kent lichtvoetige industrie eigenlijk, de “voet”
van een windmolen (dat is niet zo lichtvoetig hoor)? Een aaneenschakeling van zonneparken?

Onderstaande afbeelding dient wel aangevuld te worden met uw andere ambitie, heel veel
windmolens en zonnevelden maar die zou je nog kunnen zien in de groene golven….

Ehhh we moeten wel even oppassen dat de parelsnoeren niet “in de wieken” van de windmolens
komen want dan blijft er niet veel over van een parelsnoer volgens ons….

Wij voelen ons nu al niet meer veilig in ons dorp en huis als we thuiskomen door de RES….

Dit klopt vermoedelijk (en helaas), Apeldoorn heeft achterstands DORPEN omdat deze compleet
onleefbaar zijn geworden door windmolenparken en zonnevelden…. Agrarische sector is tevens
volledig vernietigd….

Brede betrokkenheid was….? In welk opzicht, participatie? Want op dit moment zou volgens ons de
tekst moeten luiden: “die brede betrokkenheid, die sociale basis, hebben we weten te verkrijgen door
goede inspraak en is nu een sterke kant van Apeldoorn.” Ook hier zien wij in de aanbiedingsbrief dat
er blijkbaar weer “participatie” geweest is, ook hier herkennen wij ons weer niet in. Zelfde opkomst
als de RES met zelfde type vragen misschien…. Beschouwd u hierbij onze brief RES09102020-01, deze
bezwaren en de context als herhaald en ingelast al ware deze letterlijk over genomen. We zijn bang
dat ook dit kader helaas niet vastgesteld kan worden of minimaal geen waarde kan
vertegenwoordigen. Wij vragen u ook dit proces in lijn te brengen met deze wet- en regelgeving.

Wij missen in dit overzicht de windmolens in de stad, zie ook KES-stad 0.1 Mooie toevoeging voor het
stuk kan zijn “onze ambitie is ook in de stad gehaald, totaal over op duurzame energie met zowel
wind als zon ook mooi geïntegreerd in de stad, opgewekt daar waar het verbruikt wordt….”

Beetje pijnlijk stukje, ook Apeldoorn zal inmiddels wel een datacenter “gescoord” hebben (zie
Lubach) want je wilt niet achterlopen in ambitie natuurlijk . Rondom dit datacenter en de
buitengebieden zijn inmiddels nog meer windmolens en zonnevelden aangebracht om de
bedrijventerreinen te voorzien van duurzame energie. Deze grond was overigens vrij eenvoudig
beschikbaar door de achterstands dorpen uit te kopen….

Als hint willen wij u een aanpassing op bovenstaande afbeelding meegeven, u heeft uw
energielandschap niet weer gegeven, zo verstevigd u mobiliteit en duurzaamheid in uw visie de
stroom voor de elektrische auto’s lokaal opgewekt….

Klein beetje jokken mag toch wel??? Nou ja stikstofcrisis overwonnen, Apeldoorn heeft goed
meegedaan met het verslepen van CO2 en hebben de voetafdruk zeker kunnen verschuiven buiten
de gemeentegrens. De transformatie van de agrarische sector naar wind en zonneparken (want dat
wordt vermoedelijk bedoeld) heeft helaas wel gemaakt dat dit mondiaal enorm is opgelopen, maar ja
het is tenslotte de visie van Apeldoorn…. En nee wij willen niet ergens anders wonen…. Of dat moet
noodzakelijk worden….

Het samenvoegen van uw visie en de RES, inclusief KES-stad maakt dit een meer levendige plaatje.
Wij zouden iets meer duurzaamheid laten terugkomen . Iets prominenter aanwezig laten zijn dan 3
kleine “groene” windmolentjes op de achtergrond. Laat het maar zien hoor, uw ambitie op
duurzaamheid, ook aan de inwoners van de stad zelf.

Tot slot,
Wij hopen op deze manier met een mix van humor maar ook helaas de hele bittere waarheid de
conflicten te laten zien tussen uw beide ambities en de RES van het college. Wij hopen dat u met uw
besluitvorming rekening houd met deze zienswijzen. Of dit stuk al besluitrijp is betwijfelen wij, echter
u zult uw verantwoording daarin vast weten te vinden.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, wij horen het graag!

Met vriendelijke groet,
Erik Neuteboom
Inwoner Klarenbeek
Mede namens alle RES2 inwoners

Klarenbeek, 9 oktober 2020
Kenmerk: RES09102020-01
Betreft: wet- en regelgeving inzake besluitvorming concept RES

Geachte raadsleden, college, wethouder, behandelend ambtenaren en in het bijzonder
burgemeester,

Wij benoemen op voorhand expliciet niet te “verharden” in het proces maar dit schrijven gaat
over wetten en verplichtingen die maken dat de toon vanzelfsprekend wat killer en
technischer overkomt, wij hopen en rekenen op uw begrip hiervoor. Degelijke onderwerpen
lenen er zich helaas niet voor om politiek correct te verwoorden.
Zoals breed bekend loopt de wet niet over van humor en luchtigheid, normaal proberen wij
deze zaken wel wat te combineren, dat lukt in dit schrijven dus minder goed, nogmaals wij
hopen en rekenen op uw begrip hiervoor.
Wij zijn genoodzaakt om onze termijnen veilig te stellen voor het geval wij niet komen tot een
overeenstemming, ook daarvoor vragen wij uw begrip, de wet verzet zich nu eenmaal sterk
tegen te laat ingediende bezwaren of grieven. Wij kunnen dit dus niet in “Jip en Janneke taal”
verwoorden zonder afbreuk te doen aan de strekking.
Wij hebben kennis genomen van uw motie “Zienswijzenota concept RES” onze dank
hiervoor, hiermee ontstaan de eerste tekenen van gehoord worden door u als raad, dat voelt
goed, los van de uitkomst.
Echter is dit helaas nog onvoldoende om het zeer zorgelijke tij te keren, des te meer reden
om u dit schrijven te doen toekomen. Uw motie sluit hier overigens deels wel bij aan,
derhalve aan het college het verzoek dit schrijven ook aan de zienswijzen toe te voegen en
het verzoek aan de raad om hier op toe te zien.
Zeker nu wij via de Cleantech regio hebben vernomen dat de wethouder het concept RES
nog niet heeft ingediend op 1 oktober 2020 en dat pas eind oktober (mogelijk) gaat doen
nemen wij u graag mee in het volgende. Hetgeen van groot belang is voor het
gemeentebestuur in het algemeen, leest u alstublieft het hele document zorgvuldig.

Hierbij:
Verzoeken wij de raad te overwegen de inhoud van dit schrijven mee te nemen in een
aanvullende reactie naar het college.
Wijzen wij de wethouder en het college hier expliciet op de inhoud van dit schrijven.
Verzoeken wij de burgemeester als hoofd van het geheel dit mee te wegen in zijn
reactie, overwegingen en besluit.

Wij denken gekozen raadsleden te mogen vragen zelfstandig de feiten na te gaan. En
kritisch de informatie van het bestuur te checken en het bestuur te controleren, dat hoort in
onze ogen bij de taak van raadsleden.
Aangezien het recht van de EU boven het nationaal recht staat, geldt voor de raad ook de
plicht om als bestuursorgaan na te gaan hoe het zit met de EU richtlijnen en daarover
zelfstandig te oordelen.
Elk gemeentebestuur (burgemeester, college, wethouder, raad en ambtenaren) is gehouden
aan het beginsel van Unietrouw, vastgelegd in het EU Oprichtingsverdrag, dat bepaalt dat
elk bestuursorgaan voor zich verantwoordelijk is de EU richtlijnen uit te voeren. Dat moet het
gemeentebestuur ook doen als het rijk (college of wethouder) anders wil of beweert.

Te beginnen Verdrag van Aarhus en richtlijnen
Wij brengen u onder de aandacht De EU richtlijnen SMB 2001/42/EG en 2011/92/EU en het
Verdrag van Aarhus onder de aandacht, welke handelen over respectievelijk de
onderzoekplicht vooraf en verplichte burgerparticipatie in een vroegtijdig stadium en de
hierop betrekking hebbende uitspraak van 25 juni 2020 van het Hof van Justitie van de EU.
Deze worden allemaal met voeten getreden binnen het programma RES hetgeen niet
toegestaan is. Nu u er mee bekend bent vraag ik u uw verantwoordelijkheid te nemen vanuit
uw rol en betrokkenheid binnen het RES programma. Sterker nog dit moet. Wij lichten dit
nader toe aan u allen.
- De RES is een programma (in het kader van vorenstaande richtlijnen en verdrag);
- Het feit dat dit programma (nog) geen wettelijke basis heeft en tot stand komt door
(vooralsnog) informele, onverplichte samenwerking tussen decentrale overheden, maar
dit geen verschil maakt voor het Verdrag van Aarhus en daarmee de RES een programma
doet zijn in de zin van dit verdrag;
- De betrokken overheden door „hun‟ (concept en uiteindelijk definitieve versie van de) RES
vast te stellen, zich ook committeren aan de uitvoering ervan en dat voor de uitoefening van
hun wettelijke bevoegdheden (vaststellen omgevingsvisie, omgevingsplan, instrumenten
omgevingswet etc.) de RES dan leidend zal zijn;
- Daarom artikel 7 van het Verdrag van Aarhus, deze dwingt in het RESbesluitvormingsproces tot participatie in een vroeg stadium, als alle opties nog openliggen en
doeltreffende inspraak mogelijk is, dat hiervan geen sprake is, is u veelvuldig door vele
mensen kenbaar gemaakt, zo ook door ons;
- De verplichtingen van het Verdrag van Aarhus zijn opgenomen in het Unierecht en dat
Nederland (Apeldoorn) ook partij is bij dit verdrag;
- Informatie conform het Verdrag van Aarhus actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar moet zijn,
daar waar in de concept RES alleen is uitgegaan van het willen plaatsen van wind- en
zonneparken;

- In de concept RES onvoldoende aandacht, eigenlijk geen aandacht is besteed aan alle
consequenties die dit concept-aanbod heeft op zoals het Verdrag van Aarhus stelt: de
toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van de verontreiniging
van de voedselketen, indien van toepassing, de levensomstandigheden van de mens,
waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken, voor zover zij worden of kunnen worden
aangetast door de bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze elementen,
door de bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten;
- Het nalaten van de participatieplicht handelen in strijd met het verdrag en de richtlijn van de
EU oplevert;
- De SMB richtlijn van de EU voorschrijft dat aan het Activiteitenbesluit en de
Activiteitenregeling een gedegen effectenonderzoek ten grondslag moet liggen waarvoor
deze richtlijn criteria geeft;
- Het nalaten daarvan handelen in strijd met het Unierecht oplevert, welke doorwerkt in de
(instrumenten voor) de omgevingswet, inpassingsplannen, bestemmingsplannen en
vernietigbare, cq nietige omgevingsvergunningen tot gevolg heeft;

Dit alles betekend dat het beginsel van Unietrouw een grondbeginsel is van de EU
waartoe op grond van het EU verdrag het college, de raad en de burgemeester ieder
voor zich toe verplicht zijn deze toe passen en te handelen in overeenstemming met
het Unierecht.

De besluitvormingsprocessen in de energietransitie hadden moeten plaatsvinden naar EU
recht. De Nederlandse overheden, zo ook Apeldoorn hebben nagelaten de SMB richtlijn vd
EU inzake voorafgaand onderzoek - dus vooraf aan het activiteitenbesluit - en volwaardige
burgerparticipatie vooraf aan de besluitvorming uit te voeren. Nu er een EU arrest is dat zich
hierover helder uitspreekt komt ook expliciet (echter niet alleen) de rol van de burgemeester
in beeld om dat te herstellen.
De burgemeester komt immers een bijzondere verantwoordelijkheid toe dat
besluitvormingsprocessen juridisch in orde zijn. En dat er behoorlijk wordt bestuurd. En dat
(170 lid 1 onder c Gemeentewet) de burgerparticipatie kwaliteit heeft.
De burgemeester heeft daardoor ook een taak en plicht het EU beginsel van Unietrouw in
praktijk te brengen.
Over Unietrouw, gelet op het in artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese
Unie neergelegde beginsel van de loyale samenwerking (zie het arrest EU arrest van 25 juni
2020, paragraaf 83) is het college en de burgemeester - als in deze de bevoegde nationale
autoriteit - verplicht om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het verzuim van een
milieubeoordeling voorafgaand aan het vaststellen van het Activiteitenbesluit te
herstellen. Dit houdt concreet in:

1. dat de onderdelen van het Inpassingsplan die verwijzen naar, dan wel gebaseerd zijn op,
het Activiteitenbesluit, in het bijzonder als ze betrekking hebben op geluid, slagschaduw en
externe veiligheid, niet rechtsgeldig zijn en derhalve buiten toepassing moeten blijven, en
2. dat het college voor wat betreft diezelfde onderdelen, in het bijzonder als ze betrekking
hebben op geluid, slagschaduw en externe veiligheid, pas nieuwe vergunningen kunt
verlenen, indien deze zijn gebaseerd op een Activiteitenbesluit dat anders dan het huidige
Besluit, wel in overeenstemming met de SMB-richtlijn is vastgesteld.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Daarnaast wijzen wij u kort op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb), wij
geven hier geen uitputtende opsomming van de regels en onze grieven, leest u deze in de
volledige breedte en context van deze wetsbepalingen.
Vertrouwensbeginsel
Dit houdt in dat wij als inwoners van het buitengebied er op moeten kunnen vertrouwen dat
de gemeente zich aan een bepaald beleid houdt. Eerder werden windmolens bij de
Beekbergesbroek en Uddel vanuit de werking van uw beleid of minimaal uw
beleidsopvattingen niet toegestaan ivm o.a. de afstand tot woningen, in het RES 2 gebied
staan de woningen nog dichter op de windmolens. Dit is niet nader gemotiveerd. Het proces
van de RES lijkt enkel te zijn gericht op het plaatsen van windturbines en zonnevelden in
buitengebieden en lijkt daarom het verkleinen van afstanden van windturbines tot woningen
noodzakelijk om plaatsing mogelijk te maken. Het beleid is daarom niet consistent en
schaadt het vertrouwensbeginsel.
Gelijkheidsbeginsel
Het doel van dit principe is om iedere burger van ons land dezelfde rechten te geven. Dat
niet alleen, hier behoort ook toe dat er in gelijke gevallen op dezelfde manier geoordeeld
moet worden. Naast het voorbeeld onder vertrouwensbeginsel noemen wij bijvoorbeeld ook
het feit dat u alle opwek afwend naar de buitengebieden. Opwekken waar het verbruikt wordt
is uw uitgangspunt, daarom dient stroom verbruikt in de stad opgewekt te worden in de stad,
dit zelfde geld voor industrie. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de KES-stad 0.1 of
nieuwere versies.
Zorgvuldigheidsbeginsel
Het zorgvuldigheidsbeginsel betekent dat elk besluit door de gemeente zorgvuldig wordt
voorbereid. Er wordt daarvoor de nodige kennis vergaard en alle relevante feiten en
belangen worden afgewogen vóór er een beslissing wordt gemaakt. Dat hiervan op geen
enkele manier sprake van is moge duidelijk zijn, geen inspraak en geen onderzoek naar
(cumulatie van) effecten op mens, dier en omgeving. Er is op geen enkele wijze rekening
gehouden met de gezondheid van mensen in het RES2 gebied en de gevolgen voor de
leefomgeving. Er dient derhalve geen verslechtering op te treden.

Wat is het specialiteitsbeginsel?
Bij dit beginsel mag de gemeente enkel de belangen behartigen waarvoor de betrokken wet
of regeling een grondslag biedt. Dit staat vermeld in artikel 3:4 lid 1 van Awb. Het komt er
dus op neer dat de gemeente geen zaken mag regelen die buiten haar bevoegdheid liggen
of waarbij sprake is van willekeur. Naast het gegeven dat windmolenparken uiteindelijk niet
alleen onder de bevoegdheid van de gemeente vallen (en dus ook provinciaal beleid mee
had moeten worden gewogen) is er sprake van grote willekeur, u wend alle opwek af op de
buitengebieden, zie hiervoor KES-stad 0.1 of nieuwere versies. Daarbij komt dat het college
als bevoegd gezag voor de RES de regie pakt om gebieden geschikt te maken voor
windturbines en zonnevelden, die uitgebaat worden door projectontwikkelaars en energie
exploitanten. Hierdoor wordt een bepaalde groep ernstig bevoordeeld en zijn de belangen
van burgers daaraan ondergeschikt gemaakt. Ook wanneer er gesproken wordt om burgers
mee te laten participeren blijkt uit een gepubliceerd onderzoek in de NRC van jongstleden
dat dit slechts een wassenneus is en in de praktijk niet werkt. Dat het Apeldoornse
participatie traject totaal niet voldoet en heeft voldaan aan ook maar enige vorm van
geborgde inspraak hebben wij u veelvuldig benoemd.
Beginsel van fair play
Het beginsel van fair play houdt in dat het bestuursorgaan publieke taken moet vervullen
zonder vooringenomenheid en dat het zich daarbij open en eerlijk moet gedragen. In de
praktijk heeft het beginsel van fair play een aantal raakvlakken met het
onpartijdigheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Daarnaast biedt dit fair play
beginsel geen ruimte voor partijdigheid of onzorgvuldigheid. Onzorgvuldigheid is breed
aangetoond, partijdigheid treffen wij wederom aan in het gegeven dat u o.a. de opwek
afwend op de buitengebieden. Daarnaast u stuurt aan op onredelijk talmen, waardoor het
voor ons als inwoner van het buitengebied moeilijk zelfs bijna onmogelijk wordt om onze
rechten uit te oefenen.
Vooringenomenheid
Volgens deze gedragsregel moet de gemeente haar taak op objectieve en onpartijdige wijze
vervullen. De gemeente moet te allen tijde zonder vooropgezette mening te werk gaan. Deze
gedragsregel is gecodificeerd in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het verbod
op vooringenomenheid heeft onder andere als doel om „vriendjespolitiek‟ te voorkomen. Ook
hier kunnen wij niet anders concluderen dat er een vooropgezette mening is toegepast door
geen enkele windmolen of zonneveld te plaatsen binnen de bebouwde kom van de stad. Ook
lijken industriegebieden zwaar te zijn ontzien. Daarnaast wordt openlijk toegegeven dat de
positie en rest capaciteit van een trafostation ook een leidend onderdeel is.

Verbod op détournement de procédure?
Niet alle procedures zijn echter even gunstig voor inwoners van het buitengebied, de ene
procedure biedt meer bescherming voor ons dan de andere. Het verbod op détournement de
procédure houdt in dat de gemeente verplicht is om te kiezen voor de procedure die de
meeste rechtsbescherming biedt aan ons als inwoners. Daarnaast kan het verbod op
détournement de procédure ook letterlijk worden vertaald als een verbod op de verdraaiing
(„détournement‟) van procedures („procédure‟). Het behoeft geen nadere uitleg dat de door
het college gevolgde procedure verre van de meest geschikte is en juist de minste

rechtsbescherming is toegepast voor ons als inwoners van het buitengebied. Het college
probeert zelfs de raad gedeeltelijk buitenspel te zetten!

Wij kunnen dan ook niet anders concluderen dat nu u als raad, wethouder, college en
burgemeester bekend bent met deze zaken dat er maar 1 oplossing is. U dient met deze
kennis het voorstel tot vaststelling van de concept RES aan te houden teneinde het college
de gelegenheid te geven deze in overeenstemming te brengen met het Unierecht en overige
genoemde verplichtingen. Daarnaast dient de volledige procedure te komen tot een concept
RES opnieuw te worden doorlopen met rechtsgeldige en wettige inspraak door inwoners.
Wij wijzen u er ook op dat alle andere nu lopende projecten daarmee eveneens een groot
risico lopen indien een belanghebbende nu een handhavingsverzoek indienen. Hierbij
tevens opgemerkt dat indien de gemeente zelf een procedurefout maakt deze door de
rechter tevens kan worden veroordeeld tot schadeloosheid stelling van (toekomstig)
vergunninghouder en het vergoeden van misgelopen inkomsten alsmede winsten.

Moties en informatieplicht college
U als raad heeft de mogelijkheid om u gevoelen te doen blijken en uw verantwoordelijkheid
te nemen middels het indienen van raadsopdrachten, moties en zienswijze. De concept RES
kent een aantal open einden die voordat het een definitief stuk is, in het belang van uw
kiezers beantwoord moeten zijn. Om te komen tot een goede kwaliteit van uw raadsopdracht
/ moties / zienswijze en van de RES, geef ik u het advies om het instrument van
inlichtingenplicht van het college van B&W in te zetten als uw vragen onbeantwoord blijven
om te komen tot een goede kwaliteit van de RES.

Tot slot verzoeken wij het college hierbij formeel om een beschikking / besluit op te
stellen waarbij het college ingaat op alle in deze brief aangehaalde onderwerpen en punten.
Daarbij dient het college volledig en per aangehaald punt / onderwerp te motiveren waarom
zij denkt dat hieraan voldaan is (of niet, bewijslast graag toevoegen), zo ook de onderwerpen
die de raad en burgemeester betreft.
Bij het opstellen van deze beschikking / besluit dienen tevens alle reeds door ons ingediende
stukken (dus alle door inwoners uit het RES 2 gebied, inclusief de “Stichting tot Behoud van
het Woud”) in de context te worden meegewogen. Wij verwachten deze beschikking / dit
besluit binnen de daarvoor wettelijke termijn. Indien er onduidelijkheden zijn in ons verzoek
dan vullen wij die graag nader aan.
Wij behouden ons het recht dit verzoek nader aan te vullen of te verduidelijken. Daarnaast
behouden wij ons het recht ons verzoek in te trekken mocht de situatie dit voor ons mogelijk
maken.

Wij adviseren het college (en de wethouder in het bijzonder) de concept RES niet in te
dienen eind oktober 2020 maar deze pas in te dienen als de beschikking / het besluit
definitief is, onherroepelijk is en vrij van bezwaar.
In afwachting van uw (raad, wethouder, college, burgemeester) reactie en een tijdig besluit
van het college verblijven wij, met vriendelijke groet,

Erik Neuteboom
Inwoner van Klarenbeek / contactpersoon
Mede namens alle RES 2 bewoners
06-53111626

Gemeente Apeldoorn

College van burgemeester en wethouders
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Betreft:

Zienswijze op de Concept RES Cleantech Regio

Geacht College,
U heeft de raad het Concept van de Regionale Energiestrategie Cleantech Regio ter consultatie
voorgelegd. In de PMA van 17 september jongstleden heeft de gemeenteraad een groot aantal inwoners
en andere belanghebbenden gehoord. In de vervolg PMA van 1 oktober jongstleden heeft de raad
vervolgens haar zienswijze in de vorm van wensen en bedenkingen geïnventariseerd. U wordt verzocht
deze wensen en bedenkingen over dit concept door te geven aan de Stuurgroep RES Cleantech Regio,
zodat deze meegenomen kunnen worden in de uitwerking naar de Regionale Energiestrategie 1.0. Het
betreft de volgende punten:
De RES is een strategie, geen kader
In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat op regionaal niveau Regionale Energiestrategieën
worden opgesteld en vastgesteld door gemeenteraden. Bedenking van de raad hierbij is dat makkelijk
verwarring ontstaat over de status van het instrument RES en daarmee ook de Concept-RES. De raad
onderstreept de RES te zien als een gezamenlijke strategie van regionaal samenwerkende gemeenten,
provincie en waterschappen, maar niet als een bindend toetsingskader. Een bindende werking ontstaat
na uitwerking in beleidskaders en instrumenten met een wettelijk erkende status, zoals behorend onder
de Wet ruimtelijke ordening en later de Omgevingswet. Als raad wensen we dat binnen de gemeente
Apeldoorn niet langer gewacht wordt met de ontwikkeling van een gemeentelijk kader voor windenergie.
We vragen u als college hiervoor voorbereidingen te treffen en tot een voorstel te komen.
Herkenbaarheid in de gemaakte afwegingen bij inspraak en participatie
Als raad hechten we waarde aan een goede betrokkenheid van belanghebbenden bij de totstandkoming
van de RES. De reacties en inspraak van onze inwoners zijn belangrijk en dienen serieus genomen te
worden. We constateren dat de mogelijkheid om met de inwoners hierover in gesprek te gaan te beperkt
is geweest; vanwege de coronacrisis, maar ook omdat de doorlooptijd tot de Concept RES en RES1.0
kort is. De raad wenst dat participatie in de RES breder wordt mogelijk gemaakt, met toepassing van
meerdere vormen, en daarmee toegankelijker voor inwoners.
Tegelijkertijd zien we dat inwoners in groten getale gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te
reageren op de Concept RES. Als raad vinden we het van belang dat inwoners terugkoppeling krijgen
over hetgeen wordt gedaan met hun input; wij als lokale overheid hebben de verantwoordelijkheid om de
belangen van onze inwoners zorgvuldig en transparant te wegen.
De raad wenst daarom dat reacties vanuit de verschillende vormen van inspraak gebundeld worden,
toegankelijk worden gemaakt en door de stuurgroep RES Cleantech Regio van commentaar worden
voorzien. Het betreft hier zowel de reacties van inwoners, belangengroepen als ook de gemeenteraad.
Om voor eenieder zo herkenbaar naar voren te laten komen aan welke zienswijzen wel/ niet tegemoet
Bijlage(n): verslag Politieke Markt Apeldoorn 1 oktober 2020

Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden

Van: info@wijkraadzuidoost.nl <info@wijkraadzuidoost.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 14:30
Aan: Griffie, Ondersteuningsteam <otgriffie@apeldoorn.nl>
CC: Alex van Luttikhuizen <avanluttikhuizen@zonnet.nl>
Onderwerp: zienswijze RES

Geachte Raadsgriffie,
Bij deze sturen wij de zienswijze van Wijkraad Zuidoost op de RES.
Indien nog mogelijk willen wij deze zienswijze persoonlijk komen delen (voorlezen) in
tijdens de behandeling van de RES op 17 septembet a.s.
Uiteraard vernemen wij dan zo spoedig mogelijk waar en hoe laat wij ons moeten melden en
wat de te volgen procedure is.
Zouden jullie deze documenten willen verspreiden over de raadsfracties en het college?
Met vriendelijke groet,
Alex van Luttikhuizen
Voorzitter a.i. Wijkraad Zuidoost

https://www.facebook.com/Wijkraad-Zuidoost-Apeldoorn126698687734901/

Telefonische Bereikbaarheid:
Dinsdag- en Vrijdagochtend tussen 11:00 en 13:00
Tel.: 06 39 50 29 60

ZIENSWIJZE REGIONALE ENERGIE STRATEGIE
WINDMOLENS EN ZONNEPARKEN BINNEN DE GEMEENTE APELDOORN

APELDOORN, MAANDAG 15 SEPTEMBER 2020

Geacht College van B&W, geachte Raadsleden,
Inleiding
De Wijkraad Zuidoost heeft kennis genomen van het concept voor de Regionale Energie Strategie van de
Gemeente Apeldoorn. De Wijkraad zendt u bij dezen zijn zienswijze op dit Actieplan.
In 2017 heeft de Wijkraad zich hard gemaakt om te voorkomen dat we Windmolens geplaatst zouden
worden op de Beekbergsebroek. De Wijkraad had over het plan van de gemeente om windmolens op de
Beekbergsebroek te plaatsen een representatieve enquête gehouden en de uitslag was dat 81,5% van
de wijkbewoners geen windmolens wilde hebben zo dicht op een woonwijk.
Om niet alle argumenten hier te herhalen is de presentatie die de wijkraad over dit onderwerp heeft
gehouden bijgevoegd als separaat document.

Voornaamste feiten
De voornaamste redenen waren en zijn nog steeds gezondheidsredenen. Die gezondheidsredenen
worden door het RIVM bevestigd. Daarnaast weten we ook dat de afgelopen jaren veel meer energie is
opgewekt uit bronnen als wind en zon, maar het blijkt ook dat er juist meer dan voorheen fossiele
brandstoffen zijn verbruikt in kolen- en gascentrales om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen.
In antwoord op een opmerking dat we lokaal niet in staat zijn om voldoende energie op te wekken om in
onze eigen behoefte te voorzien, gaf Wethouder Van Vierssen tijdens de bijeenkomst op 2 september
2020 aan dat daarom ook ingezet moest worden op besparen van elektriciteit. Besparen is altijd
verstandig, maar met de groeiende bevolking en de toename van (bv) elektrische auto’s is dat niet te
verwachten. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) onderzocht de wereldwijde energievraag in
2018 en moet concluderen dat de vraag nog nooit zo snel is gestegen. De wereldwijde vraag naar
energie steeg in 2018 met maar liefst 2,3 procent. Ondanks de groei in hernieuwbare energiebronnen, is
de CO2-uitstoot toegenomen met 1,7 procent. Toenemende vraag naar elektriciteit was
verantwoordelijk voor de helft van de groei van de primaire energievraag.
Wind- en zonne-energie draagt aantoonbaar niet bij aan reductie van CO2. De productie van
windmolens en zonnepanelen is afhankelijk van ’s werelds meest giftige en zwaarste industriële
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processen die ooit door de mens zijn ontwikkeld, die heel veel CO2 uitstoten en afhankelijk is van
zeldzame grondstoffen die vaak met behulp van kinderarbeid (zwaar en giftig) uit de grond worden
gehaald. De productie van het benodigde zwavelhexafluoride alleen is al 23.000 keer schadelijker dan
CO2. Als dan ook nog eens enkel uit het geografische feit blijkt dat Nederland maar heel beperkt
geschikt is voor de opwekking van energie uit de zon, dan moeten we ons serieus afvragen waar die
drang vandaan komt om energie lokaal op te willen wekken. Als we dan deze schadelijke
productieprocessen nodig hebben, laten we deze dan ook zo efficiënt mogelijk benutten (en verbeteren
waar het kan) en niet verspillen met nutteloze lokale initiatieven.

Lokaal opwekken, of duurzaam inkopen
Zoals gezegd: lokaal opwekken van zonne-energie is economisch niet rendabel, vanwege de
geografische ligging van ons land. Om 50.000 MWh aan stroom op te wekken in een heel jaar, heb je
een oppervlakte nodig van 1 Km2 (1.000 x 1.000 meter). Het is een kleine druppel op de gloeiende plaat
van de totale energiebehoefte. Ter vergelijking: de energiecentrale in de Eemshaven (fossiel weliswaar)
produceert die hoeveelheid energie in 32 uur.
Omdat het opwekken van zonne-energie in Nederland zo inefficiënt is, doen we er beter aan om dit in
andere landen van Europa, bijvoorbeeld Spanje, te laten doen en die energie te importeren;
bijvoorbeeld in de vorm van waterstof. Delen zo groot als, of nog groter dan Nederland, waar nog geen
gassprietje wil groeien, zijn veel geschikter dan onze dure, vruchtbare landbouwgrond. Bovendien kan
dit (bv) Spanje ook een economische boost geven. Een boost die, zoals we weten zeer gunstig zou
kunnen zijn voor de zwakke (bv) Spaanse economie. Ook windmolens op land, waarvan de landelijke
overheid al afstand heeft genomen, kunnen niet efficiënt en ook niet zonder forse subsidie draaien in
een bebouwde omgeving. Bovendien, alle investering die we doen, miljarden in totaal, kunnen we over
20 jaar herhalen, wanneer de windmolens technisch zijn versleten.
Ook willen wij onder de aandacht brengen dat de raad in 2017 heeft vastgesteld dat windmolens zo
dicht bij huizen zeer negatieve bij effecten hebben op de gezondheid van mensen en op de
leefomgeving en dat die zelfde raadsleden een negatief advies hebben uitgebracht over plaatsing van
winmolens op de Beekbergsebroek. De raad heeft toen ook besloten de Beekbergsebroek niet langer
aan te merken als geschikte locatie. Nu staat Beekbergsebroek binnen de RES wel weer op de nominatie
en dat maakt de lokale politiek uiterst onbetrouwbaar.
Dat lokaal, in Apeldoorn, opwekken van energie zinloos is, getuigd ook het feit dat de energie niet lokaal
benut gaat worden, maar gewoon aan het landelijke net wordt toegevoegd. Het zou de duurzaamheid
versterken, of anders gezegd, de carbon footprint ten gunste komen, als ook de materialen en
grondstoffen lokaal geproduceerd worden, maar dat gebeurt niet. Bananen en auto’s worden ook niet
lokaal geproduceerd, omdat dat nu eenmaal niet efficiënt is. Nu worden fossiele brandstoffen ook
geïmporteerd en niet lokaal gewonnen. Waarom moeten we dan wel duurzaam opgewekte energie
lokaal produceren. Dat wethouder Van Vierssen tijdens de bijeenkomst over de RES aangaf, dat
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importeren van duurzaam opgewekte energie niet aan de orde is, is dan ook zeer vreemd en
verontrustend.

Vraag en aanbod
Alle argumenten over efficiëntie en haalbaarheid daar gelaten; er is nog steeds een onoverbrugbaar
probleem met betrekking tot vraag en aanbod van opgewekte energie uit wind en zon. Beide vormen
van opwekken vinden niet (altijd) plaats wanneer er behoefte aan is. De zon schijnt ’s nachts niet en veel
minder in de winter maanden. De wind waait niet altijd en zeker lang niet altijd hard genoeg. Opslag van
deze vormen van opgewekte energie is nog steeds een probleem en is een nog groter probleem bij toch
al voorspelbaar tegenvallende rendementen. De maximale capaciteit van een windturbine wordt pas
geleverd bij windkracht 5 en boven windkracht 7 worden ze al snel uitgeschakeld, omdat het dan te
gevaarlijk wordt om ze te laten draaien. Dit komt overeen met de bevindingen van het CBS die
berekende dat de gemiddelde windmolen maar in 23% van de situaties effectief kan draaien.

Weerstand
Er is nog steeds veel weerstand tegen het plaatsen van windmolens op land en terecht. Het heeft een
grote impact op de leefomgeving, een grote impact op de gezondheid van bewoners. Huizen prijzen
zullen dalen, de WOZ zal dalen en er zullen lang slepende dure juridische procedures afgehandeld
moeten worden. Een vooruitzicht die de gemeente Apeldoorn zich kan besparen door af te zien van
deze zinloze drang om lokaal opwekken van energie door windmolens en zonneparken af te dwingen.
Wel kan de gemeente inzetten op het vergroten van de uitrol van opwekken van zonne-energie op
daken van gebouwen. Door innovatieve ontwikkelingen op het gebied van zonnefolie, zijn ook daken die
voorheen vanwege de zwakke constructie niet geschikt waren voor opwekking, zoals bijvoorbeeld de
WASCO, nu wel geschikt om energie op te wekken. Daarmee kan afgezien worden van zonneparken die
dure en vruchtbare landbouwgrond in beslag nemen en onbruikbaar maken.
Conclusie
Doorgaan op de ingeslagen weg wekt een vals gevoel van duurzame en verantwoorde energie
opwekking en is niet te rijmen met de overdadige negatieve gevolgen van de RES. De RES heeft in de
gehouden enquêtes nooit gevraagd of de bevolking wel achter de keuze van de RES staat en heeft de
bevolking ook niet echt betrokken bij de plannen. De strategie van de RES draagt aantoonbaar niet bij
aan het terug dringen van CO2 emissies, waar het in de doelstelling allemaal om is te doen. Nergens
staat geschreven dat Apeldoorn niet aan zijn (zelf opgelegde) doelstelling kan voldoen door duurzame
opgewekte energie te importeren, gelijk bedrijven internationaal doen met de handel in CO2
emissierechten, om te voldoen aan de CO2 emissienorm. De Wijkraad Zuidoost pleit ervoor om ons te
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behoeden voor een ideologie die de gemeente onleefbaar gaat maken, door af te zien van het uitvoeren
van deze geldverslindende, inefficiënte en milieuonvriendelijke strategie van de RES.
Hoogachtend,
Alex van Luttikhuizen
Voorzitter a.i. Wijkraad Zuidoost
info@wijkraadzuidoost.nl
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Waarom geen Windmolens
op Beekbergsebroek?
 Te dicht op een woonwijk
 Overlast van geluid, slagschaduw en zicht
 Waarde daling van woningen

 Verkoopbaarheid woningen verslechtert

Nadelen voor de gemeente Apeldoorn:
 Verlaging opbrengst WOZ (jurisprudentie)
 Kosten door succesvol aangevochten (Plan)schade
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Wat weten we? (1)
 In 2015 is meer dan ooit stroom uit windenergie opgewekt;

bijna 1/3 meer dan een jaar eerder. Dit komt vooral door de
bouw van hogere molens op land. 2½ miljoen huishoudens
zouden nu van stroom, opgewekt uit windernergie kunnen
profiteren. Het blijkt dat er juist meer dan voorheen
fossiele brandstoffen zijn verbruikt in kolen- en
gascentrales. http://nos.nl/uitzending/18963-nosjournaal.html (5:38)
 Windturbines worden bovendien nog steeds vaak
uitgeschakeld om te voorkomen dat het elekticiteitsnet
overbelast raakt.
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Wat weten we?(2)
 Er is geen draagvlak; 81,5% van De Maten is tegen

(volgens enquête Wijkraad Zuidoost).
 Nulhinder is in de praktijk niet mogelijk
• Als er maatwerk voorschriften nodig zijn, dan staan de

windmolens op de verkeerde locatie
• Controle achteraf op naleven van voorschriften is zeer lastig
• In Houten is de overlast nu ook wetenschappelijk aangetoond.
• Bij elk praktijk geval is tot nu toe aanzienlijke overlast ervaren
door omwonenden
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Wat weten we?(3)
 De onderlinge afstand (450 – 500 meter) is de minimale onderlinge







afstand tussen de windmolens
De berekeningen van overlast blijken in de praktijk altijd ongunstiger uit
te pakken
Het verschil tussen waarneming en berekening is groot (kennisplatform
windenergie juni 2015)
Geluidvoordeel van geluidsarme modus ( ‘s nachts noodzakelijk) blijkt
nihil.
Wetenschappelijk onderzoek heeft nu bewezen dat de bromtoon (laag
frequent geluid) die Houten Zuid nu al jaren teistert, daadwerkelijk van
de windmolens afkomstig is (Rapport van de Universiteit van Utrecht).
Windmolens dienen te worden voorzien van een knipperende
obstakelverlichting voor vliegtuigen.

5

Wat weten we?(4)
 De benuttingsgraad van een turbine is zeer laag. Het CBS

houdt het op 23%; een turbine produceert dus in de praktijk
gemiddeld 23% van het nominale vermogen.
 In de loop der tijd zijn de windturbines groter geworden en
meer geluid gaan produceren. ’s Nachts is een windturbine
beter te horen, vooral als het aan het aardoppervlak minder
hard waait dan op de hoogte waar de wieken zich bevinden
en vanwege de andere luchtdichtheid die ‘s nacht van
toepassing is.
 Gemiddeld genomen neemt het geluid van wegverkeer ’s
avonds af terwijl het geluid bij hoge windturbines gelijk blijft
of zelfs toeneemt.

6

 Geluidvoortplanting
 Het geluid verandert met de afstand tot de windturbine. Bij
grotere afstanden wordt het geluidniveau lager. Ook is er een
steeds groter verlies aan hoge tonen. Een windturbine klinkt
op grotere afstand wellicht zachter, maar ook laag toniger: het
geluid wordt dan doffer.
 Gebouwen kunnen het LF geluid blokkeren, maar door
reflectie tegen gebouwen kan het geluidniveau plaatselijk
juist weer verhoogd worden. Woningen met zicht op
windturbines zullen daardoor meestal meer geluid ontvangen
dan woningen op dezelfde afstand achter andere bebouwing.
 Op grotere afstand kan het geluid, voornamelijk ’s avonds en
‘s nachts, een ritmisch karakter krijgen. Dit wordt dan
waargenomen als een zoevend, zwiepend of stampend geluid,
vooral benedenwinds van de turbine.
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Effect op de gezondheid (1).
 Rapport van het RIVM bevestigt de gezondheidsrisico’s
 Geluid hinder:
 Laboratoriumonderzoek heeft laten zien dat geluiden van windturbines

omschreven als ‘zoeven’, ‘kabbelen’ of ‘fluiten’ als het meest hinderlijk
werden ervaren

 Slaapverstoring
• Windturbinesyndroom en Vibro-akoestische ziekte
 het laagfrequente deel van het geluid (het meest laag tonige deel) en het

effect daarvan op hun gezondheid, en / of over het optreden van het
windturbinesyndroom of vibro-akoestische ziekte.
 Een plausibele verklaring voor de klachten is dat ze het gevolg zijn van
aanhoudende ernstige hinder hetgeen tot stressreacties kan leiden.
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Effect op de gezondheid (2).
 Gevolgen van Slaap tekort, of Slapeloosheid:
 Veel meer last van hoofdpijn
 Stress zal toenemen
 Je kunt emotioneler worden
 Je weerstand wordt een stuk lager, dus je bent vatbaarder voor
ziektes
 Er treedt vermoeidheid op
 Er kunnen concentratieproblemen ontstaan
 Je kan eerder depressief worden
 Je kunt sneller geïrriteerd raken
 Je geheugen kan je eerder in de steek laten
 Je kunt hartklachten ontwikkelen
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 de minimale afstand tussen geluidsgevoelige bestemmingen en

windturbines mag niet kleiner zijn dan vier keer de masthoogte.

 Voor natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk en de Groene

Ontwikkelingszone) ziet de provincie grote belemmeringen voor
het plaatsen van windmolens. Vanwege de doelen en kwaliteiten
voor natuur en de natuurwetgeving is het de vraag of oprichting van
windmolens hier überhaupt mogelijk is.
 Het zoekgebied voor locatie 1 ligt op een kleine 300 meter van het
Gelders Natuurnetwerk en ruim 2 kilometer van Natura 2000gebied ‘Veluwe’
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 In de verordening neemt de provincie bepalingen op die

de kernkwaliteiten van de waardevolle open gebieden
beschermen. De provincie zet in op een 'nee' voor
ruimtelijke ingrepen die de openheid aantasten en een
'nee, tenzij' voor ruimtelijke ingrepen die de openheid
niet aantasten maar eventueel wel andere
kernkwaliteiten.
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 In de Structuurvisie 2030 geeft de gemeente aan dat het

(gemeente Apeldoorn en dus ook Beekbergsebroek) ligt
in het wat ‘windarmere’ deel van Nederland en dat zij
daarom weinig kansen ziet voor de ontwikkeling van
grote windmolenlocaties in de gemeente.
 De noordelijke rand van het gebied ligt net binnen 400
meter van aaneengesloten woonbebouwing (bebouwde
kom van Apeldoorn). Binnen deze afstand van
aaneengesloten bebouwing is realisatie van moderne
windturbines niet kansrijk. Nagenoeg het hele
zoekgebied ligt binnen 400 meter van verspreid
liggende woonbebouwing
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 Structuurvisie : De gemeentelijke structuurvisie ‘Buitenstad

2030’ geeft een doorkijk tot 2030. De visie biedt veel
(beleids)ruimte om in te kunnen spelen op de onzekerheid
over de toekomst, maar wel binnen kaders.
 Zoals eerder aangegeven ziet de gemeente weinig kansen voor
de ontwikkeling van grote windmolenlocaties in de gemeente,
omdat de gemeente in het wat ‘windarmere’ deel van
Nederland ligt.
 Ten opzichte van veel parken in het westen en noorden van
Nederland, is het een kleine opstelling. Ten opzichte van deze
‘megaparken’ ligt Apeldoorn inderdaad in een windarmer
gebied. Binnen Gelderland heeft de locatie bij knooppunt
Beekbergen een gemiddeld windaanbod. Het plan voor een,
voor Gelderlandse begrippen, relatief grote
windenergielocatie sluit niet heel goed aan bij de opvatting
over windenergie in de structuurvisie.
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 In de quickscan word een rotordiameter van 1oo meter

als uitgangspunt gebruikt. De beoogde turbines krijgen
een rotordiameter van 131 meter
 Op basis van de voorgaande gegevens kan
Beekbergsebroek zeker niet als geschikte locatie worden
aangevoerd.
 Het rapport van Pondera vermeldt “dat windturbines
weliswaar laagfrequent geluid produceren maar dat er
geen bewijs bestaat dat dit een factor van belang is”.
Inmiddels is er wetenschappelijk bewijs (Houten) dat dit
daadwerkelijk WEL wetenschappelijk is vastgesteld en
dat het daadwerkelijk WEL een factor van belang is.
 Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten kan
het rapport van Pondera, voor zover dat betrekking heeft
op geluid en de effecten van geluid, niet langer als
relevant worden beschouwd.
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 Proviciaal ontwerp actualisatie plan Omgevingsvisie

december 2016 waarin de regelgeving rondom
windturbines is aangepast:
 Windturbines kunnen gerealiseerd worden mits hun ontwerp als integrale

ontwerpopgave wordt uitgewerkt, rekeninghoudend met de kenmerken van de
plek. Dit betekent dat de ingreep kwaliteit moet toevoegen en de
beleefbaarheid van het landschap moet vergroten. De kracht van een ruimtelijk
ontwerp is dat de economische waarde van het initiatief en de
maatschappelijke meerwaarde van een aantrekkelijk en beleefbaar Gelders
landschap samen komen.

 De Provincie Gelderland zet groot in op Zonne-Energie?
 Het draagvlak in Nederland is groot, maar er zijn nog maar weinig grote
zonneparken gerealiseerd.
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 Apeldoorn is een van de gemeenten die op 10

november 2016 de Citydeal circulaire economie
hebben getekend!!!!????
 Doel van de overeenkomst is de circulaire economie
verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk
te maken.
 Namens de gemeente Apeldoorn tekende wethouder
Mark Sandmann. Ook de ministers Kamp en Blok en
staatssecretaris Dijksma zetten hun krabbel.
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 Het geluidsniveau bij de punt van de windturbine bladen gaat ver over de 100 (circa

120-130) Decibel. Het geluid is een continue aan/uit geluid, door de continue
veranderende positie van de bladen. Hierdoor zal het geluid niet wegvallen tegen
het geluid van de snelweg, omdat het snelweggeluid een continue geluid is.
 De plaatsing ten zuiden van de Maten, in combinatie met bijvoorbeeld westen of
noordwesten wind betekend dat in de namiddag, de windturbine bladen licht
reflecteren van de zon. Door het draaien van de bladen is dit ook een aan/uit
situatie. Door de grote hoogte van 200 meter (normaliter is de hoogte circa 80
meter) zal dat dit licht waarschijnlijk ver zichtbaar zijn
 Windturbines hebben veelal een leeftijd van 20 jaar, waarna ze verbrand of
begraven moeten worden. Ze bestaan namelijk uit epoxy met epoxy hars, van grote
chemische bedrijven als DOW (Die niet goed bekendstaan om milieu!), PVC
schuim en andere chemische middelen. De motoren zitten vol met Hydraulische
olie en drijfwerken. En na 20 jaar, gooi je dit allemaal weg.
 Dat dit een groot probleem is, weten we nog niet zo goed, want pas in de jaren 90
hebben we er een paar gebouwd en pas na 2000 veel meer. Dus 90%+ van de
windturbines heeft de leeftijd van 20 nog niet gehaald. Over een jaar of 10 echter,
wordt het probleem van "wat doe ik met een oude windturbine" actueel.
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 Windturbines zijn wel schoner dan een "Grijze" energie. Het is tevens momenteel









de goedkoopste vorm van groene energie, wat met een "klimaat doelstelling" van
onze politiek, de windturbine een object wordt om er door te drukken voor de korte
termijn. Of dit echter het beste groene product is voor de lange termijn, daarover
wordt veel getwijfeld in de wereld van duurzame energie.
De vraag of een windturbine dicht bij de verbruiker moeten staan, is ook onzin,
want de vervoersverliezen zijn dezelfde als de huidige stroom opwekkers. De
kolencentrale staat ook niet op 300meter van De Maten.
Het is natuurlijk zo, dat stroom vervoeren over lange afstand veel verliezen brengen.
Daarom hebben we hoge spannings lijnen (want bij Hoge spanning (Volt), weinig
Stroom (Ampere), en hoe lager de Ampere, des te minder verliezen).
Windturbines hebben een redelijk goede verhouding van groen versus
betaalbaarheid. Echter het binnen een kilometer bouwen van huizen of bewoners,
is onnodig EN zorgt voor veel overlast in de vorm van geluid, licht en eventuele
elektromagnetische straling.
We hoeven dus niet perse zwaar tegen windturbines te zijn, maar de gekozen locatie
daarentegen, is een heel ander verhaal.
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Wat blijft er over van de haalbaarheid van
het windmolenplan Beekbergsebroek?
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Van: Behoud Het Woud <pr@behoudhetwoud.nl>
Verzonden: woensdag 16 september 2020 20:06
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<G.Walgemoed@apeldoorn.nl>; info@lokaalapeldoorn.nl; Steenbeek, JA (Arjan)
<a.steenbeek@apeldoorn.nl>; Hendrikse, B. <B.Hendrikse@apeldoorn.nl>; Aksoy, S.
<S.Aksoy@apeldoorn.nl>; Bruggen, G. (Gerry) van <G.vanBruggen@apeldoorn.nl>; Borg, JD van der
(Jan Dirk) <j.vanderborg@apeldoorn.nl>; Fransen, M. (Martin) <M.Fransen@apeldoorn.nl>; Mulder,
E.E. <E.Mulder2@apeldoorn.nl>; Fredriks , A. (Alinda) <A.Fredriks@apeldoorn.nl>; Verheul, H.
<H.Verheul@apeldoorn.nl>; Bonenberg-Slagter, J.J. (José) <J.Bonenberg-Slagter@apeldoorn.nl>;
Dooper, H.F. <H.Dooper@apeldoorn.nl>; Vliet, R. van, <R.vanVliet@apeldoorn.nl>; Bruijn, T.M.T, de
<T.Bruijn@apeldoorn.nl>; Alkas, A. (Ahmet) <A.Alkas@apeldoorn.nl>; Treep, G (Gavin)
<g.treep@apeldoorn.nl>; Camacho.M. <M.Camacho@apeldoorn.nl>; Slikker, N.J.
<J.Slikker@apeldoorn.nl>; Bloem, B.G. <B.Bloem@apeldoorn.nl>; Jager - Meindertsma, W.
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<P.Baart@apeldoorn.nl>; Groot, Ph.J. de, <P.Groot@apeldoorn.nl>; Boogaard, C.
<C.Boogaard@apeldoorn.nl>; Sprik-Toeters, H. (Ria) <H.Sprik-Toeters@apeldoorn.nl>;
e.oudbier@apeldoorn.nl; Stam, G. (Ties) <T.Stam@apeldoorn.nl>; Berg, N van den (Natascha)
<n.vandenberg@apeldoorn.nl>; Berends, MC (Martine) <M.Berends@apeldoorn.nl>; Biharie, S
(Sunita) <s.biharie@apeldoorn.nl>; Jagesar, S (Sandra) <s.jagesar@apeldoorn.nl>; Hendriks, T.
<T.Hendriks@apeldoorn.nl>; Kerkdijk, HG (Henri) <h.kerkdijk@apeldoorn.nl>; Berge, H. van den
<H.vandenBerge@apeldoorn.nl>; Kok, S. <S.Kok@apeldoorn.nl>; Kloosterman, J.
<J.Kloosterman@apeldoorn.nl>; Moulijn, M (Maaike) <M.Moulijn@apeldoorn.nl>; Havekes Chrispijn, E.N. (Eke) <E.Havekes-Chrispijn@apeldoorn.nl>; Carpentier, Y. de
<Y.Carpentierde@apeldoorn.nl>; Groters, RA (Arjan) <a.groters@apeldoorn.nl>; Huigens, AFJ
(Antoon) <a.huigens@apeldoorn.nl>; Marinkov, M. <M.Marinkov@apeldoorn.nl>; Haan, A.B. de
(Ben) <A.Haan2@apeldoorn.nl>; Wierda, SG (Sent) <s.wierda@apeldoorn.nl>; Weevers, H.
<H.Weevers@apeldoorn.nl>; Groot - Weevers, SP de (Simone) <s.degroot-weevers@apeldoorn.nl>;
Haak, LB (Lilian) <l.haak@apeldoorn.nl>; Hofman, E. (Edwin) <E.Hofman@apeldoorn.nl>; Haak, RB
(Roy) <r.haak@apeldoorn.nl>
Onderwerp: PMA, Informatie betreffende Concept RES
Geacht raadslid,
Morgen, 17 september 2020 staat de Concept RES op de agenda. Bij deze sturen wij u een versie
met notities in de kantlijn. Het gaat hier om vragen en opmerkingen die belangrijk voor u zijn om
kennis van te nemen alvorens u volgende week een beslissing maakt met betrekking tot het steunen
van deze Concept RES. Het kan u mogelijk ook helpen om uw rol als raadslid te vervullen zoals deze
bedoeld is.
Gegeven dat attachments van 25MB te groot worden beschouwd bij deze een link naar het
document: Concept RES met kant-tekeningen
Stichting tot Behoud van Het Woud.
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Geachte raadsleden, wethouder en betrokkenen,
Mijn naam is …………………….. en samen met mijn gezin sinds een kleine 2 jaar inwoner van
Klarenbeek. De drempel om mij te laten horen is enorm hoog. Ik treed niet graag op de voorgrond,
maar voel mij toch geforceerd door het gedrag van de gemeente.
Wij zijn bewust en weloverwogen verhuist naar het buitengebied voor de rust en natuur van ons en
ons gezin.
Zoals een ieder dat doet bij het kopen van een huis, kijk je naar wat je wilt in je nieuwe
woonomgeving. En dat hebben wij uiteraard ook gedaan.
Wij hadden genoeg leefruimte nodig voor ons grote gezin, en wilden daarnaast ook genoeg ruimte
hebben om paarden te kunnen houden voor recreatief, of welgezegd eigen gebruik.
Ons huis had alles, was het niet dat een aantal jaar geleden onze tuin van agrarische grond naar
natuurgrond was omgezet. Geen onoverkomelijk punt werd mij aangegeven bij het omgevingsloket,
we konden onze aanvraag gewoon doen en we vroegen geen uitzonderlijke dingen voor ons
leefgebied. Dus hebben wij deze vooraanvraag ingediend.
Gezien de positieve reactie in het voortraject hebben wij de woning aangekocht. Een half jaar na
aankoop bleek de gemeente van gedachten verandert toen de reactie op de formele aanvraag
kwam. Naar aanleiding van deze aanvraag kregen wij van de gemeente de volgende reactie en ik
citeer:
Het achterliggende gebied heeft de bestemming Natuur en ligt binnen het Gelders Natuurnetwerk
(GNN). Indien voor het gebied geen natuurdoelstelling zouden zijn opgenomen in de provinciale
regelgeving, zijn er mogelijkheden om hier bepaalde ontwikkelingen toe te staan. Echter voor dit
gebied is er in het Natuurbeheerplan 2018 een natuurdoelstelling opgenomen, te weten “kruiden- en
faunarijk grasland”. Er geldt hier dus een natuurdoelstelling. De aanleg van een paardenbak is in
strijd met deze doelstelling.
Ook hebben we beoordeeld of er op locatie kernkwaliteiten aanwezig zijn en of de aanleg van de
paardenbak nadelige gevolgen heeft voor deze kernkwaliteiten. We concluderen dat het gebied in
zijn geheel kernkwaliteiten (coulissen, bosschages, en weilanden) vertegenwoordigt van deelgebeid
Beekberger Woud- Empese en Tondense Heide; natte flank van de Veluwe met zeer hoogwaardige,
kwelgevoede natuur in de vorm van beken, bosrestanten, natte heide, vennen en blauwgrasland. De
aanleg van een paardenbak doet afbreuk aan de kwaliteit van het gebied.
Tot slot kom ik dan bij mijn vraag:
Zoals het citaat aangeeft is een paardenbak, bestaande uit houten palen en planken niet passend in
de leefomgeving van deelgebied Beekberger Woud, Empense en Tondense Heide, dus hoe kan de
gemeente aangeven dat een windturbine van 180 meter daar wel past?

Inspreek 17 september RES

Beste raadsleden,
Goedenavond, mijn naam is …………….. en ik ben inwoner van Klarenbeek binnen de gemeente
Apeldoorn omwonende van een plek waar windturbines gepland staan.
In vorige bijeenkomsten en ook vanavond zullen met betrekking tot windturbines zaken worden
belicht voor de omwonenden als gezondheid van mens en dier, slagschaduw, geluidsoverlast en het
om zeep helpen van het aangezicht van ons unieke landschap hier in de regio.
Ik zou graag het financiële deel tegen u aan willen houden waarbij ik me eigenlijk wil focussen op de
WOZ waarde bepaling van de gemeente Apeldoorn in de gebieden waar zij de RES tot uitvoering wil
brengen. De WOZ die van toepassing is, aangezien bewezen is dat het plaatsen van windturbines en
zonneparken invloed hebben op de waarde van de onroerende zaak. Maak ik me er zorgen over? Ja
en nee. Ja, ik verwacht als eigenaar van een huis in deze regio dat de waarde zal dalen als de RES in
mijn omgeving tot uitvoering zal worden gebracht.
Aan de andere kant, 31 oktober 2018 hebben wij de overdracht gehad van ons huis in Klarenbeek die
op de peildatum 1 januari 2019 al ruim 110k hoger meer waard bleek te zijn. Een goede deal voor de
vorige bewoner denkt u wellicht qua WOZ betalen, maar ook voor ons toch ook zeker, in 2 maand
eigenaarschap was de WOZ waarde al hoger dan ons aankoopbedrag. En last but not least zeker een
goede deal voor de gemeente Apeldoorn aangezien ons huis nu voor de WOZ inkomsten veel meer in
het laatje bracht.
Bezwaar maken toen bleek geen zin te hebben, de conclusie van het antwoord van het bezwaar, we
zitten in een stijgende markt en uw huis is het waard volgens onze waardebepaling. Oneerlijk? Zo
voelde het wel ja.
Nu naar de link met de RES en de geplande windturbines op een paar 100 meter van onze voordeur
die ik met u wil delen. Uit onderzoek is gebleken dat Windturbines waardedaling van woningen tot
gevolg hebben, dat is voor niemand een verassing toch, de consequenties wellicht wel. Onderzoek
leert dat er aan windturbine gerelateerde rechterlijke uitspraken in WOZ-zaken zijn met WOZ
waardeverminderingen tot 50%, ik herhaal 50%. In de voorgenoemde gevallen vielen de turbines nog
onder de oude, veel strengere geluidsregels. Als er in de huidige situatie gebouwd gaat worden
kunnen die cijfers dus als onderwaarden worden beschouwd. Nogmaals, maak ik me zorgen? NEE
aan de kant van de WOZ waarde van ons huis niet, daar zie ik kansen om wat te doen aan de in mijn
ogen oneigenlijke/oneerlijke WOZ verhoging die de gemeente Apeldoorn heeft gehanteerd in mijn
persoonlijke geval.
Mijn vraag aan u is:
Heeft de gemeente Apeldoorn rekening gehouden met de te verwachte processen op het gebied van
de WOZ en navenante verminderde WOZ inkomsten met 50% of wellicht meer ?
.

Inspraak ……………… Concept RES tijdens de PMA d.d. 17 september 2020
Ik sta hier voor u als bezorgde burger en direct omwonende van de zoeklocatie voor windmolens en
zonneparken in Klarenbeek. Het feit dat ik naast inwoner ook medewerker van deze gemeente ben,
heeft mij er lang van weerhouden op de voorgrond te treden. Maar als de overheid haar burgers
negeert, dan word zelfs ik actievoerder…

Wat vinden we een acceptabele afstand tot woningen? Laten we die vraag eerst beantwoorden voor
we Den Haag laten weten waar we denken windmolens te kunnen plaatsen. Want voor die vraag
beantwoord is, is het niet mogelijk tot potentiële locaties te komen waarbij het realistisch is binnen
afzienbare tijd windmolens te plaatsen. En wanneer deze afstand duidelijk is, dan zijn er wellicht ook
andere gebieden die misschien zelfs wel beter geschikt zijn dan de nu aangewezen gebieden. Kunt u
mij vertellen welk normenkader gebruikt is tijdens het opstellen van de Concept RES? De raad heeft
op 12 oktober 2017 het college de opdracht gegeven om een eigen Apeldoorns normenkader voor
toepassing van windenergie te formuleren met, ik citeer: stringente (bovenwettelijke) eisen ter
voorkoming van geluidhinder en ander vormen van overlast voor bewoners.
U spreekt in de Concept RES over 480 meter, gewoonweg omdat er anders weinig plekken over zijn
in Apeldoorn waar windmolens kunnen komen. Dat betekent dus dat u er nu bewust voor kiest uw
inwoners toch overlast te bezorgen. En ten bate van wie?

Het CBS geeft aan dat 13% van alle benodigde energie bestemd is voor huishoudens. Daarvan is
slechts 17% elektriciteit. Dat betekent dat het grootste gedeelte van de op te wekken duurzame
energie bestemd is voor bedrijven. Waarom wordt de energie niet opgewekt daar waar het ook
verbruikt wordt? En dan praat ik niet alleen over het deel voor bedrijven, maar ook over het deel voor
de Apeldoornse huishoudens. Klarenbeek gebruikt namelijk slechts 5,85% van het totaal aan
benodigde energie in onze gemeente. En dat terwijl er al een zonnepark aangelegd wordt dat 3x
voorziet in die behoefte. Overigens hebben velen van ons, inwoners van Klarenbeek, al zonnepanelen
op ons dak liggen. Ik wek bijvoorbeeld 17.000 Kilowatt per jaar op en ben hard op weg
zelfvoorzienend te worden. Wij zijn niet tegen duurzame energieopwekking, wij zijn tegen overlast
voor mens en dier. Wij denken dat er veel betere manieren zijn om duurzame energie op te wekken
die minder impact hebben op de leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan windwokkels, zon-opdak, waterkracht en geothermie. En, net zo belangrijk, zo niet belangrijker, manieren om de
energieconsumptie te verkleinen.

Want is dat laatste niet een veel logischer begin? Waarom zetten we niet eerst in op vermindering van
energieverbruik bij woningen én bedrijven zodat we vervolgens veel minder duurzame energie hoeven
op te wekken? In de raadsopdracht windenergie van 12 oktober 2017 geeft de raad het college zelfs
de opdracht sterker in te zetten op energiebesparing. En als we dan toch bezig zijn, laten we dan ook
de daken van alle bedrijven eerst eens vol leggen met zonnepanelen, dan hoeven we nog minder
gezamenlijk op te wekken.

Over die bedrijven gesproken. Gemeente Apeldoorn profileert zicht als aantrekkelijke vestigingsplaats
voor bedrijven uit o.a. de sectoren Transport, IT en Industrie. Bedrijven die bekend staan als
grootverbruikers en -vervuilers. Dit staat haaks op de wens een groene en energiebewuste gemeente
te willen zijn en het zorgt er bovendien voor dat de Apeldoornse energiebehoefte alleen maar groter
wordt. Kunt u ons inwoners van de gemeente Apeldoorn uitleggen waarom u hiervoor kiest? Vind u
het zo belangrijk deze vervuilende bedrijven hierheen te halen dat u het woon- en leefgenot van uw
inwoners hiervoor op het spel zet?

Waarom zijn de ecologische en archeologische waardes niet meegenomen, maar zijn de in de
Concept RES genoemde locaties enkel aangewezen op basis van de ruimtelijk-technische analyse? U
stuurt straks een Concept RES naar Den Haag waarin een aantal zoeklocaties staan, terwijl u niet

eens zeker weet of windmolens op die plekken wel haalbaar zijn. De ambtenaren, raadleden,
wethouder en andere mensen die zich hiermee bezig houden, gaven afgelopen weken aan “het is
maar een Concept RES” en “het is nog niet zeker dat er windmolens in Klarenbeek komen.” Maar is
dat niet wat gek? Een aanbieding doen waarbij het nog maar de vraag is of u het kunt waarmaken?

En waarom stuurt u een Concept RES naar Den Haag waarin feitelijke onjuistheden staan? Er wordt
gesproken over participatie van inwoners terwijl wij als inwoners van Klarenbeek niet eerder dan
vandaag gehoord zijn. Van betrokkenheid is ook zeker geen sprake. Er is enkel een informatieavond
in ons dorp gehouden waarbij een mogelijkheid tot inspreken genoemd werd. Echter toen het moment
daar was, bleken er teveel insprekers te zijn en is toegezegd dat er een tweede inspraakmoment zou
komen. Tot op de dag van vandaag helaas een loze belofte.
In de Concept RES wordt gesproken over zeer betrouwbare resultaten uit de bewonersenquête.
Slechts 0,2% van alle inwoners van de gemeente Apeldoorn heeft gereageerd en slechts 0,8% van
alle inwoners in de Cleantechregio. Maurice de Hond zou resultaten met deze cijfers niet eens naar
buiten durven te brengen, maar u spreekt zelfs van een betrouwbaar resultaat.

En als we dan kijken naar de resultaten zoals weergegeven in de samenvatting Concept RES die we
op 2 september jl. kregen toegestuurd, dan wordt daarin de top 3 voorkeurssituaties voor de opwek
van windenergie weergegeven. 61% van de respondenten gaf aan dat zij windmolens nabij de
industrie de meest logische plek vindt. Maar in de tekst staat dat 60% het eens is met de stelling
‘Locaties voor windmolens moeten zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen
komen’. Dit lijkt me niet helemaal juist.
Onder kopje 11.8 geeft u aan dat de Concept RES rekening houdt met natuurgebieden en beekdalen.
Er blijft ruimte vrij om die natuurgebieden en beekdalen heen voor de ontwikkeling van klimaatmantels
om de waarden te beschermen en te versterken. Hoe kan het dan zijn dat een van de zoeklocaties
grenst aan het Beekbergerwoud? Een natuurgebied dat behoort tot het Gelders Natuur Netwerk en is
aangemerkt als natuur compensatiegebied door de Provincie. Er leven hier vleermuizen, ooievaars,
roofvogels en nog veel meer, vaak beschermde, dieren. Vind u het leven van deze dieren en het
behoud van natuur minder belangrijk dan grote, vervuilende bedrijven voorzien van energie?
De wethouder sprak recentelijk van kansen voor het buitengebied om de stad te mogen voorzien van
stroom. De enige kans waar ik vrij zeker van ben, is die van waardevermindering van mijn woning…

En dat brengt mij tot een afronding. Wij zijn niet tegen windmolens, maar wel tegen overlast voor
mens en dier. En daarom vraag ik u met klem, zorg dat de Concept RES die u in gaat dienen juist en
volledig is. En houdt rekening met de belangen van mens en dier in de gemeente Apeldoorn. Ik reken
op u als volksvertegenwoordigers!

Leestips:
Wind-op-land: lessen en ervaringen, Planbureau voor de leefomgeving.
Nationale Omgevingsvisie, Rijksoverheid
Geothermie in Eerbeek-Loenen, IF Technology (i.o.v. Provincie Gelderland)

Van: Behoud Het Woud <pr@behoudhetwoud.nl>
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 15:01
Aan: Griffie, Ondersteuningsteam <otgriffie@apeldoorn.nl>
Onderwerp: PMA Concept RES, Inspreektekst stichting tot Behoud van Het Woud
Raadsleden, de stichting tot Behoud van Het Woud dankt u voor uw aandacht gisteren. Helaas kreeg
zij als enige niet de kans haar hele inspraak af te ronden. Bij deze de tekst zoals ingesproken, in zijn
volledigheid. Deze mag wat ons betreft bij de stukken, openbaar. Hetzelfde geldt voor de eerdere
inbreng.

Het gedrag van raadsleden tijdens de pauze, als aangegeven door de heer van Luttikhuizen op
3:27:30 in de opname, baart ons zorgen. Als serieuze insprekers, en de mensen die zij
vertegenwoordigen, zo worden weggezet geeft dit een duidelijk signaal.

Het land blijft verdeeld. Wij rekenen op u daar te helpen verandering in te brengen.

2020-09-17, Klarenbeek
Voorzitter, ik spreek in namens de stichting tot Behoud van Het Woud. Ik dank dat u voor de
tijd die ik krijg om mijn verhaal te doen, al is het kort. De tijd die mensen nu vanavond
krijgen doet het process bij lange na geen recht. De voorstellen die in de Concept RES
staan beschreven, als zij uitvoerbaar waren, zijn zeer zeer ingrijpend. Raadsleden die de
stukken hebben bestudeerd zullen dit begrijpen. Ik kom hier later op terug. Ik heb in deze
een kleine selectie gemaakt om enigszins binnen de tijd te kunnen blijven.
Raadsleden, de heer van Vierssen was stellig in Orpheus op 2 september. “We gaan het
landschap veranderen.” “Het is gewoon zo.” “Dorpen worden energieleverancier van de
stad.” Raadsleden, de heer van Vierssen geeft hiermee aan dat u naar huis kunt. Hij is al
op de stoel van planwetgever gaan zitten, en heeft het land verdeeld. Zowel in letterlijke als
figuurlijke zin.
Ik zal eerst ingaan op het letterlijke aspect. Ik herhaal nog maar een keer de stellige
uitspraak “we gaan het landschap veranderen”. Dit wordt gedaan met een regionaal bod dat
vertaalt naar maar liefst 62 windmolens en 953ha zonneparken voor 2030. De gemeente
Voorst geeft aan een grotere voorkeur te hebben voor zon; de andere gemeenten zullen dus
netto meer aan wind moeten doen. Niet dat het uitmaakt met deze getallen, die van 2050:
100 windmolens en 1875ha zonneparken. Ik citeer uit sectie 8.5 van de Concept RES: “In
het proces om te komen tot het concept-bod zijn ontwerpprincipes ontwikkeld voor de
ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame opwek van energie op land. De uitwerking
van die ontwerpprincipes krijgt een plek in het omgevingsbeleid van de verschillende
gemeenten.” Ik nodig u uit deze sectie in zijn volledigheid te lezen en vragen te stellen over
de beperkingen die voortvloeien uit de Concept RES op de invulling van het
omgevingsbeleid. Zult u nog in staat zijn om belangen te behartigen van alle partijen die u
vertegenwoordigd? Laat het woord “concept” u niet misleiden. De zoekgebieden zijn
bepaald in deze Concept RES - en dit lijkt puur op economische overweging. Ik neem
zoekgebied 2, op pagina 18 als voorbeeld:
● Technische belemmeringen: Intensieve bewoning in het buitengebied en
veiligheidsbeperkingen (o.a. Teuge)
● Beleidskaders: Groene ontwikkelzone, Gelders Natuur Netwerk, Natura 2000 op
korte afstand (ecologie studie Provincie)
● Energienetwerk: ++ (lees: voorkeursgebied)
Uit dit optelsommetje volgt dan 5 windmolens voor 2030, 10 (+5) windmolens na 2030. Dit
alleen zou al vraagtekens moeten oproepen.
Het land is verdeeld, nogmaals, letterlijk. Zonneparken worden omgeven door hekwerken
ingegeven door verzekeringsvoorwaarden. We hebben het hier over windmolens van 180m
hoog (of hoger). Hoe kan flora en fauna gedijen in een gebied waar de bewegingsvrijheid en
het toegankelijke gebied ernstig belemmerd wordt? In het beperkte onderzoek dat is
uitgevoerd wordt al gesteld dat windmolens barrières kunnen vormen voor migratie voor
vogels in het beste geval, en sterfte in het ergste geval. Ook is al aangegeven dat er
beschermde soorten voorkomen in zoekgebied 2.
Het beleidskader is duidelijk.
Desalniettemin is de verwachting dat de heer van Vierssen zal beargumenteren dat voor het
collectieve belang er een paar diertjes zullen moeten sneuvelen. Dat het allemaal wel
meevalt. En dat we het ruimtelijk gaan inpassen. Met elkaar. Om dat bosje te behouden.
Of 1 boom. Aan de ernst en impact wordt totaal voorbij gegaan.

Het land is verdeeld, figuurlijk. Ik zoom nogmaals in op zoekgebied 2, om het makkelijk te
houden:
● Technische belemmeringen: Intensieve bewoning in het buitengebied en
veiligheidsbeperkingen (o.a. Teuge)
● Beleidskaders: Groene ontwikkelzone, Gelders Natuur Netwerk, Natura 2000 op
korte afstand (ecologie studie Provincie)
● Maatschappelijke acceptatie: ● Inspanning: Molenaarswoningen of opkopen, afstemming RWS
● Energienetwerk: ++ (lees: voorkeursgebied)
Uit dit optelsommetje volgt nog steeds 5 windmolens voor 2030, 10 (+5) windmolens na
2030. Als de inspanning zo wordt geformuleerd, kan men verwachten dat “onteigening” bij
falen een logisch vervolg is. En daarmee is de toon gezet. Zonder in gesprek te gaan met
het gebied dat hier enorme effecten van ondervindt, om het met de woorden van de heer
van Vierssen te zeggen. Of zelfs maar proactief breed te informeren. Deze polariserende
insteek is geenszins constructief. Er is geen draagvlak. Redelijke gesprekken over dit
onderwerp zijn door deze manier van communiceren praktisch onmogelijk. Ik weet niet of u
de workshop over Deep Democracy al heeft gehad of nog gaat hebben, maar dit is dus niet
hoe het moet. Ook het Planbureau van de Leefomgeving, waar de RES aan gepresenteerd
wordt beschrijft in Lessen en ervaringen uit wind-op-land op pagina 22 precies de situatie die
zich hier nu voordoet. De les is dus niet geleerd. En mocht u hier geen kennis van hebben
genomen, zal ik het overbodige NIMBY argument maar meteen bij de horens te vatten: het
is wel een beetje makkelijk als geen enkel raadslid uit Klarenbeek komt. En ten aanzien van
landschap en natuur gaat dit om veel meer.
Het land is verdeeld. In dorpen en de stad, als we de heer van Vierssen moeten geloven.
Dat in dat beeld de dorpen en landelijk gebied ondergeschikt zijn aan de stad is meer dan
duidelijk. De kans die er ligt voor de dorpen is energieleverancier worden voor de stad en
haar grootverbruikers. In plaats van het uitgangspunt dat het landschap leidend is, zal het
landschap lijden.
Het land is verdeeld. In haar visie als het gaat om middelen om het doel van CO2 reductie
te bereiken. Het college en de professionals van de Cleantech RES kiezen ervoor om hard
in te zetten op grootschalige opwek door wind en zonneparken. De NOS meldt ons
afgelopen zaterdag dat onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alsook
viceminister-president, een ander voorkeur heeft: “Elke regio moet meer woningen bouwen.
Doe dat dan op plekken die goed bereikbaar zijn en waar ook werk is. Bouw geen
zonneweides, maar plaats zonnepanelen zo veel mogelijk op daken. Laten we windmolens
zo veel mogelijk op zee bouwen." In de Concept RES wordt zon-op-dak buiten beschouwing
gelaten, dat terwijl dit bij de lage schatting 26.5% van de opgave van de klimaatakkoord
(RES) kan vervullen. Bij de hoge schatting is dit zelfs 62.5% op basis van het Energy
Transition Model dat in Gelderland wordt gebruikt.
In Orpheus is de heer van Ganzenwinkel overtuigd dat als we niet nu lokaal opwekken en
meer dan we nodig hebben, we niet bijdragen aan de mondiale oplossing. Maar wat wil het
college nu? Vasthouden aan arbitraire grenzen als gemeente- of regiogrenzen of groter
kijken? Het verhaal is inconsistent. Om u een idee te geven wat er op mondiaal niveau
gebeurd, pakken we het voorbeeld van energieopwekking met kool. In 2020 wordt er 9734
TWh aan kolengestookte energie opgewekt, de prognose is dat dit zal pieken in 2026 op

10356 TWh. Duizelende getallen niet? Reden te meer om inderdaad zorgvuldig te zijn in
ons process, slimme beslissingen te nemen, en zeker niet overhaast te beslissen over ons
meest schaarse goed: grond. Deze heeft namelijk al een bestemming, en deze bestemming
moet beschermd blijven. Derhalve is het onverantwoord een bod te doen dat niet
waargemaakt kan worden: zowel publiek als privaat geld zal in het groot verspild worden
door een ieder op het verkeerde been te zetten.
Het college heeft 4 jaar de tijd gehad om haar raadsopdracht uit te voeren. De opdracht gaf
de mogelijkheid gebruik te maken van buiten Apeldoorn opgewekte duurzame (wind)energie
als instrument. De opdracht was ook nadrukkelijk om “nader onderzoek te doen naar
alternatieven voor de opwekking van windenergie met windturbines binnen de
gemeentegrenzen”, en ook specifiek “sterker inzetten op energiebesparing.”
Nu heeft het college haast. Die haast gaat ten koste van de zorgvuldigheid, en potentieel
ten koste van heel veel meer. Corona als excuus siert het college niet, niet gegeven dat het
college zeer bewust is van de opdracht en wanneer deze is gegeven. De heer
Ganzenwinkel haalde de opdracht zelfs aan in de themabijeenkomst in Orpheus eerder deze
maand.
Gegeven de tijd kan ik qua zorgvuldigheid en het Concept RES document inhoudelijk nu
maar een punt naar voren brengen: er wordt door het hele document verwezen naar de
zogenaamde bewonersenquête. Het woord enquête komt maar liefst 18x voor in het
document. Het wordt gebruikt om het beeld te schetsen dat bewoners daadwerkelijk
betrokken zijn in dit proces. Dit is niet het geval. Het gaat hier om een zogenoemd
draagvlakonderzoek. Dat lijkt mooi, echter, draagvlakonderzoek is passief: je vraagt geen
input en geeft ook geen feedback. Het waren geen open vragen, dus niet: “hoe denkt u dat
uw gemeente duurzamer / energieneutraal kan worden?” Maar: “in hoeverre bent u het eens
met....” Dat zijn gesloten gestructureerde vragen. Met open vragen roep je op tot informatie
en kennis die leeft in je bevolking. Met gesloten vragen toets je alleen de kennis/mening
waarvan jij als Cleantech regio RES professional denkt dat die relevant is.
Inhoudelijk is de vraagstelling te vergelijken met “Vindt u medische zorg belangrijk?”,
gevolgd door “Waar moeten injecties gezet worden, in de arm, in de buik, in de bil?”.
Van de respondenten kwam slechts 12% uit Apeldoorn, minder dan 0.2% van de inwoners.
Het allerbelangrijkste echter is dat hier sprake is geweest van een selecte steekproef.
Derhalve kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de gehele populatie. En hiermee
hebben conclusies uit deze zogenaamde bewonersenquête geen plaats in de Concept RES.
Er heeft geen bewoners participatie plaatsgevonden in de vorm die wordt voorgespiegeld.
Als het college haar verantwoordelijkheid niet serieus neemt, kunt u dat wel doen door het
college daarop aan te spreken en haar de opdracht te geven haar huiswerk zorgvuldig te
doen. En op te houden onze kostbare tijd en middelen te verkwisten.
Het land is verdeeld. Raadsleden, u kunt het tij keren. U kunt een voorbeeld geven.
Raadsleden in Voorst beraden zich over een motie met betrekking tot de RES. Ik nodig u uit
om met raadsleden uit de andere gemeenten binnen de Cleantech regio in gesprek te gaan
over de zorgvuldigheid, of gebrek daaraan, in de totstandkoming van de RES. Ik nodig u
ook uit u inhoudelijk te verdiepen in dit onderwerp, want het raakt de samenleving diep. Dit
dossier verdient uw aandacht. Om u te helpen hebben wij een Concept RES voorzien van
opmerkingen en kanttekeningen, en deze aan u ter beschikking gesteld. Hierin zijn vele
vragen te beantwoorden. Wij zullen deze informatie ook beschikbaar stellen aan alle

raadsleden binnen de Cleantech regio. Ik nodig u tevens uit om omgevingsvergunning
aanvragen voor zonneparken, die nu al vlot binnenkomen, gegeven de enorme
maatschappelijke impact extra aandacht te geven. Dit geldt ook voor aanvragen die
windmolens betreffen.
Voorzitter, wij denken in de toekomst graag mee over hoe wel invulling te geven aan de
klimaatproblematiek, op een wijze die ons kostbare natuur en landschap spaart. Namens de
stichting dank ik u nochtans voor de tijd.

Geachte raadsleden, wethouder en betrokkenen,
Mijn naam is Erik Neuteboom, ik spreek hier vanavond als inwoner van Klarenbeek en luister meteen
met een andere pet op mee voor het proces, dat wil ik even gezegd hebben voor ieders duidelijkheid.

Ik ben blij dat we nu eindelijk kunnen inspreken we laten het verleden maar even rusten, dat deze
inspraak 12 september 2019 had moeten gebeuren is ons allen bekend. De RES, ik val niet in
herhaling maar we weten allemaal hoe die bij het begin van de Corona tijd over ons werd uitgestort.
Maanden later kunnen we dan in gesprek want lang niet alle inwoners kun je bereiken via de digitale
weg, dat blijkt wel uit Moventum onderzoek in opdracht van de RES, slechts 0,86% van alle inwoners
zijn betrokken. Ook een dialoog houden lukt simpelweg niet goed achter je scherm. We zullen er nog
wel een paar nodig hebben voordat de RES concept 1.0 gereed is…
Kom ik direct bij mijn eerste zorgpunt, de snelheid waarmee het college van Apeldoorn nu te werk
wil gaan heeft niets meer met participatie te maken. Twee weken terug snel een info avond want
meer was het niet. Op de weinige vragen die we hebben kunnen stellen komt steeds het zelfde
antwoord, nee hebben we nu nog niet onderzocht, nee dat komt straks wel. 17 september PMA
mening vormend, 24 september besluitvormend en 1 oktober de RES concept 1.0 opsturen. En wij
werden verrast met een voorstel tot een gebiedsbezoek van maar liefst 45 minuten, terwijl de
wethouder wel tijd heeft om u als raad mee te nemen naar de Veluwe en de binnenstad, wat een
participatie… wat een betrokkenheid bij de inwoners…
Hoe kunnen inwoners nu hun mening geven in dit razende tempo, hoe kunnen raadsleden
verdiepingsvragen stellen aan inwoners en hun mening op dit dossier vormen? Hoe kunnen
steekhoudende argumenten nog worden betrokken en verder worden uitgewerkt? Hoe kan de raad
het college een aanvullende opdracht mee geven? Hoe kunnen we zo spreken van participatie en
zorgvuldigheid?
Wij krijgen van het college vaak de reactie van het is maar een concept bod, we weten allemaal hoe
dat afloopt als we daarin zouden trappen. En we krijgen ook nog de kans om bij een
bestemmingsplan onze menig te geven, horen we ook veel, we weten ook allemaal hoe dat
afgelopen is bij andere dossiers.
Zorgvuldigheid voor snelheid en de mening van de inwoners daar waar steekhouden moeten
verwerkt worden in de RES, de inwoners geven u duidelijke signalen af en als
volksvertegenwoordiger vertrouwen wij erop dat u deze zeer zorgvuldig wikt en weegt alvorens
ergens mee in te stemmen. Binnen deze tijd kunnen we simpelweg geen goed participatie traject
doorlopen en geen zorgvuldige afwegingen maken. En de wethouder was duidelijk de raad is de
afspiegeling van de bevolking. En de individu waarover de wethouder spreekt zijn er in dit geval een
mooi beetje meer, dat is een groot deel van uw inwoners die u vertegenwoordigd.
Maar er is nog een zorgelijk punt, uw raadsopdracht 12 oktober 2017, totaal in DE WIND geslagen
om maar eens een woordspeling te gebruiken, de verkorte versie:
A en B Als aanvullend instrument kan buiten Apeldoorn gekeken worden, nergens lezen wij dit
terug, uw opdracht om breder te kijken dan Gelderland en Nederland is totaal genegeerd in de RES.

Nergens lezen wij terug dat bijvoorbeeld zonneenergie uit Spanje of wind op zee ingekocht kan
worden en welke belemmeringen of voordelen dit geeft. Want bananen kweken we toch ook niet
hier, of zit dat ook nog ergens in de planning, ik kijk nergens meer vanop!
C Een Apeldoorns normkaders opstellen met stringente bovenwettelijke eisen ter voorkoming van
hinder voor bewoners. Nog los van het gegeven dat deze en bijna alle andere opdrachten zijn
weggewoven in de beantwoording van 6 juni 2019, is er ook in de context helemaal niets mee
gedaan.
Sterker nog de diverse rapporten uit het verleden gaven al aan dat het eigenlijk niet of bijna
onmogelijk is windmolens te plaatsen in Apeldoorn zonder ernstige hinder voor omwonenden. Maar
nee hoor, het college doet een bod van enorme hoeveelheden windmolens. Meer als 20 stuks in
alleen ons dicht bewoonde gebied, waanzin ten top. En dan nog onvoorstelbare aantallen
zonnevelden, daar gaat ons landschap en hoe blijft de agrarische sector overeind? Ons gebied
produceert liever boter, kaas en eieren voor de primaire levensbehoefte dan zwaar gesubsidieerde
energie voor de industrie!!! Ik zie geen kansen, ik zie bedreigingen en niemand heeft ons ooit
gevraagd of wij het stopcontact van de industrie willen worden!
Maar waar ook volledig aan voorbij gegaan wordt is de belasting die een gebied al heeft, nergens is
de cumulatie van hinder mee genomen, ik noem er een paar. Verbreding A1, A50, Teuge met
Apeldoorn als groot aandeelhouder die van de huidige 40.000 vluchten 80.000 wil vastleggen in het
LHB, Lelystad met 3 laagvliegroutes. Daarnaast welke invloed heeft Corona op een gebied en welke
invloed heeft het stikstof dossier op een gebied? Wanneer is de belasting voor een gebied in bredere
context genoeg of liever gezegd te veel…
Dit zal mogelijk niet alleen gelden voor Klarenbeek, alleen van andere gebieden ken ik de details niet.
We moeten eerst in een brede maatschappelijk discussie vaststellen wat een bepaald gebied aan kan
om nog leefbaar te blijven, we moeten vaststellen binnen de RES en daar heel duidelijk in zijn, geen
windmolens binnen 800 mtr van woningen, we moeten vaststellen hoeveel zonnevelden we willen,
hoe groot deze mogen en hoeveel afstand er tussen zonnenvelden onderling moet zijn. Dit om de
bekende salamitactiek te voorkomen want 3x 5 Ha is ook 15 Ha… Welke afstemming is er tussen
Apeldoorn en Voorst in het geval van Klarenbeek?
De RES moet er voor de mensen zijn en niet tegen de mensen, we moeten gelijkheid en
eenduidigheid opnemen. En ja dan vallen er plekken af, maar die vallen dan toch af om een goede
reden, het woon en leefgenot van de inwoners… Want laten we eerlijk zijn voor wie is eigenlijk de
stroom die opgewekt wordt. Binnen 5 jaar verwachten we dat in de buitengebieden alle inwoners
wel ongeveer zonnepanelen op de daken hebben liggen en daarmee rijp en groen door elkaar
genomen de huishoudens en veel bedrijven wel hun eigen stroom opwekken. We wekken dus
helemaal niks meer op voor het gebied maar alleen maar voor anderen en erger de industrie!!! En
welke tol mag daar voor worden betaald…
Een eenvoudig rekensommetje vooral voor de voorstanders van wind in Apeldoorn en ik ben me
serieus echt rot geschrokken. Apeldoorn heeft grofweg 73.000 huishoudens. Gemiddeld gebruikt een
huishouden 1.270m3 gas en 2.765 kWh elektra. We halen heel Apeldoorn van het gas, allemaal aan
de warmtepomp we hebben dan globaal 5.865 kWh elektra nodig per huishouden.

Dus 2.765 kWh alleen elektra respectievelijk 5.865 kWh alles, dit betekend 16 respectievelijk 33
windmolens op zee, maar betekend 35 respectievelijk 74 windmolens in Apeldoorn. 19
respectievelijk 41 windmolens meer om het in Apeldoorn op te wekken, laat het even inwerken.
Dan de bouw, exploitatie en sloop van de onnodige 19 respectievelijk 41 extra windmolens geven
over de levensduur van 20 jaar per jaar een gelijke CO2 uitstoot als 156.000 respectievelijk 330.000
koeien op stal!!! En u zich maar druk maken over de landbouw…
Waar de RES totaal aan voorbij gaat is het feit dat het doel CO2 reductie is. Dat het college
windenergie vergelijkt met kolencentrales, liefst nog bij gestookt met pek en stookolie is natuurlijk
een fabeltje. Immers we hebben al een mix van kern, gas, kolen, en andere opwek. Laten we maar
aannemen dat wind globaal 50% reductie geeft. Alleen als wij zoals hiervoor aangegeven in
Apeldoorn meer als het dubbele nodig hebben aan windmolens is dus de CO2 reductie nul !!! Weg
doelstelling, weg ambitie, weg prachtige buitengebieden en ook hier is alleen het verschuiven van
CO2 weer van toepassing.
Daar alleen al zit het grote probleem tussen ambitie en de nuchtere realiteit, in Apeldoorn draaien ze
niet optimaal omdat we in het slechtste windgebied van Nederland zitten. Plaats elders in naam van
Apeldoorn 16 respectievelijk 33 windmolens en alle inwoners hebben 100% duurzame energie, uw
ambitie gereed. Zelfde rekensommetje kun je voor zonnevelden maken, zonopwek waar de zon
schijnt, uw ambitie gereed. En energie voor de industrie, wek die op daar waar het gebruikt wordt op
het industrie gebied! En elke inwoner die nog eens zonnepanelen neemt is mee genomen!!!
Conclusie, wilt u duurzaam, bouw dan zeer zeker geen windmolens in Apeldoorn, u doet het milieu
meer dan zwaar onrecht aan!!! En dat was nu juist niet de doelstelling toch!!!
Dan zonnevelden, de volgende schok voor mij. De productie van 3.000 zonnepanelen, goed voor
slechts 1 Ha zonnevelden geeft een gemiddelde CO2 belasting per jaar van 56.000 kg CO2. Dat is 74%
van de gemiddelde CO2 belasting van een windmolen per jaar. De gemiddelde belasting van de
landbouw is 55 kg NH3 dat is globaal 45 kg CO2 per Ha per jaar, laat u het even op u inwerken en dat
nog zonder de opname van het gewas waardoor dit getal vaak veel lager ligt… Moeten we dan echt
wel landbouwgrond gebruiken voor zonnevelden of zijn de daken en andere niet geschikte
groenstroken toch beter om op in te zetten?
Voorzitter en hiermee kom ik tot een afronding.
De rode draad door de RES is in mijn ogen, “we hebben te snel een bod gedaan”…. Als ik samen met
de buurman op een veiling ergens op bied dan kijk ik wel eerst hoe kansrijk iets is, hoeveel geld we
samen hebben en belangrijker is het startbod niet te hoog, anders hoef je niet te bieden of je komt in
de problemen….
Afstanden tot woningen zijn niet onderzocht voor wind en zon, N2000 zijn niet onderzocht, milieu
gevoelige locaties zijn niet onderzocht, al zwaar onder druk staande locaties zijn niet onderzocht,
mega onnodige extra CO2 uitstoot enzovoort, hoe realistisch is dan nu dit bod en belangrijker waar
worden we straks op afgerekend… De veilingmeester kent geen pardon, bieden is kopen….
Ik vraag u daarom als raad te overwegen welke tempo u aanhoud om de geluiden van u inwoners te
horen, er over door te praten, deze te verwerken en uw mening inclusief mogelijk opdracht aan het
college dan pas te vormen. Want laat uw niet misleiden door de opmerking dat de raad nu formeel

geen rol heeft, de raad kan ten alle tijden het college een opdracht mee geven. Participatie kost tijd
maar de inwoners hebben recht op participatie en goed gewogen inspraak, zeker als die inspraak
steekhoudende argumenten bevatten. Pas dan is ook een concept stuk voldoende besluitrijp en kunt
u als raad een weloverwogen stemming houden. Voldoende besluitrijp is in mijn ogen dus niet alleen
instemmen met de enorme, in mijn ogen niet realistische ambitie in de RES maar ook meteen
instemmen met heldere voorwaarden ter bescherming van de inwoners van de RES gebieden en
voldoen aan de context van uw raadsopdracht.
Want zoals eerder gezegd, de opmerking “dat komt later wel” biedt geen enkele zekerheid voor de
inwoners die u vertegenwoordigd en zal in veel gevallen leiden tot zeer zorgelijke situaties. Want de
RES concept 1.0 heeft zeer zeker een status en is niet zo vrijblijvend als sommigen willen doen laten
geloven. Tot slot, college en ambtenaren was nu eens eerder komen praten met ons, echt praten, wij
roepen om een gefundeerde reden nee en niet om het nee roepen….
Bedankt voor uw aandacht. Met vriendelijke groet Erik Neuteboom

Aantal huishoudens Apeldoorn
Gemiddeld verbruik elektra
Gemiddeld verbruik gas
Verhouding 1m3 aardgas naar kWh
Benodigde energie indien gasloos en verwarmen met warmtepomp
Rendement warmtepomp (water-water) over hele jaar heen
Benodigde elektrische energie
Totaal nodig per huishouden elektra en verwarmen

Berekening voor alleen alle huishoudens de huidige elektra

Berekening voor alle energie huishoudens elektra en warmtepomp
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CO2 uitstoot bouw 33 windmolens 3MW op land totaal 20 jaar (ton)
CO2 uitstoot bouw 33 windmolens 3MW op land totaal 20 jaar (kg)
Totaal aantal molens in dit artikel
CO2 uitstoot bouw 1 windmolen op land
Aantal jaren opgenomen in onderzoek, terug naar per jaar
CO2 uitstoot per jaar gemiddeld per molen
Aantal extra windmolens nodig in Apeldoorn (alleen elektra)
CO2 uitstoot bouw 1 windmolen op land
Totaal onnodige uitstoot (alleen elektra)
CO2 Emmissie koeien op stal (gemiddeld tussen de 10 en 13 kg / GVE)
Totaal aantal GVE (koeien op stal ter vergelijking)

19,4
75.758
1.469.366
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155.818

aantal
kg
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Aantal extra windmolens nodig in Apeldoorn (elektra en warmtepomp)
CO2 uitstoot bouw 1 windmolen op land
Totaal onnodige uitstoot (elektra en warmtepomp)
CO2 Emmissie koeien op stal (gemiddeld tussen de 10 en 13 kg / GVE)
Totaal aantal GVE (koeien op stal ter vergelijking)
Factor om NH3 om te rekenen naar CO2
NH3 Emmissie koeien op stal (gemiddeld tussen de 10 en 13 kg / GVE)
CO2 Emmissie koeien op stal (gemiddeld tussen de 10 en 13 kg / GVE)
Opbrengst per Ha zonnevelden
Correctie ivm innovatie zonnepanelen van 250 WP naar 315 WP
Opbrengst per Ha zonnevelden (met 315 WP panelen)
Omrekenen naar kWh
Opbrengst per Ha zonnevelden (met 315 WP panelen)
Totaal oppervlakte gemeente Apeldoorn
Factor om naar Ha te gaan
Totaal oppervlakte gemeente Apeldoorn
Productie zonnepanelen + transport
Correctie overige werkzaamheden
Sloop en zoveel mogelijk hergebruik
Indicatie gemiddelde CO2 uitstoot zonnepaneel
Aantal panelen per Ha mogelijk
Uitstoot CO2 per Ha bij zonnepark totaal over 20 jaar
Levensduur zonneparken
Uitstoot CO2 per Ha bij zonnepark per jaar
CO2 uitstoot per jaar gemiddeld per molen
Percentage 1 Ha zonnevelden tov 1 3MW windmolen

Koeien en Kansen bedrijven haalden in 2019 circa 55 kilo NH3 per hectare

Factor om NH3 om te rekenen naar CO2
Uitstoot CO2 per Ha omgerekend
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0,82 factor
45,1 kg CO2 / Ha
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Gemeente Brummen

VERSLAG van Eerste Ronde - Informatieavond RES d.d. 17-8-2020
Tijdstip en plaats

:

19.00-20.00 uur in het gemeentehuis, Raadszaal

Nr.

Gestelde vragen

1.

Waarom wordt er geen energie opgewekt in de IJssel?
Antwoord: De RES gaat uit van bestaande, bewezen technieken. Energie uit oppervlakte water is
een techniek die zich nog moet ontwikkelen. Hier wordt een pilot voor gestart. De gemeente Zutphen is de trekker hiervan.

2.

De regio´s gaan een bod uitbrengen. Wat gebeurt er in het geval van een overschot?
Antwoord: Het gesprek hierover wordt nog gevoerd. Het betekent overigens niet dat alle energie
opwek die in het bod wordt genoemd ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dit is afhankelijk van de
hoeveelheid aan initiatieven dat tot uitvoer wordt gebracht.

3.

In hoeverre is er overleg geweest tussen de verschillende regio´s?
Antwoord: Binnen de RES Regio’s binnen Gelderland is er 1x per maand overleg. Daarnaast vindt
ook afstemming plaats met aangrenzende RES regio’s in Overijssel.

4.

Wanneer gaat de regio weer in gesprek met betrokken bewoners?
Antwoord: In het najaar worden werkateliers gepland om de zoekgebieden verder uit te werken. De
ateliers blijven in gesprek met de bewoners.

5.

Hoe zit het met het geluidsoverlast van de windmolens?
Antwoord: Bij het plaatsen van de windmolens wordt rekening gehouden met de Nederlandse normen voor geluid. Dit betekent dat de windmolens op een afstand van minstens 450 m van bewoning
komen te staan.

6.

Hoe zit het met de slagschaduw van de windmolens?
Antwoord: Bij wet is geregeld dat voor een windturbine van 3 MW met een rotordiameter van 100
meter een afstand van 1,2 km met betrekking tot slagschaduw van toepassing is tot een woning.

7.

Heeft Zon op Dak meer prioriteit dan zonneparken?
Antwoord: Dit klopt. Bij de RES maken we gebruik van de Zonneladder. Dit betekent dat de prioriteit
eerst ligt bij Zon op Dak en onbenutte bebouwde locaties, overkappingen en parkeerterreinen. Vervolgens bij logische plekken zoals langs infrastructurele werken, wegbermen, industrieplassen en
stortplaatsen. Dan komen plekken met functiecombinaties langs stads en dorpsranden, minder efficiënte landbouwgronden en ten slotte productieve landbouwgronden.

8.

Waarom komt de gedragscode Zon op Land niet terug in het rapport?
Antwoord: Uitgangspunt binnen de RES is Constructieve zonneladder van de Natuur en Milieufederaties. Daarnaast is de gedragscode wel meegenomen in het proces. Hoe de zonneparken uitgewerkt gaan worden is aan de gemeenten zelf. Deze inpassing valt niet onder de RES.

9.

Komen er windmolens in gebied 10?
Antwoord: Gebied 10 ligt langs de A1 ligt op de Veluwe. De Veluwe is een natuurgebied, een nature
2000 gebied. Europa heeft vastgesteld dat in nature 2000 gebieden geen windturbines mogen worden geplaatst. De bevoegdheid voor natura 2000 ligt bij de Provincie. Desondanks vind de gemeente Apeldoorn de A1 een logische keuze voor windturbines. Wie bepaalt de hoogte van de windmolens? Antwoord: Het Nationaal Programma RES. De zichtlijnen zijn een uitgangspunt van de RES.

10.

Heeft het plaatsen van windmolens wel nut aangezien ze in de toekomst overbodig worden door
andere manieren van energieopwekking?
Antwoord: Dit heeft wel nut, want we kunnen ze in de tussentijd gebruiken en de windmolens kunnen hergebruikt worden. De windturbines worden voor een periode van maximaal 30 jaar geplaatst.
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Nr.

Aandachtspunten

1.

In het rapport staat dat jongeren zijn benaderd voor inbreng, maar (de kinderen van) de bewoners
zelf hebben hierover geen bericht/uitnodiging ontvangen. (Dit is gedaan via berichten op Instagram.
Hierop heeft gemeente Brummen een account dat zich richt op jongeren (JongBrummen)).

2.

Op dit moment staan de plaatsnamen alleen vermeld op één van de kaarten. Het is handiger om dit
op alle kaarten te doen. Het concept rapport is moeilijk leesbaar; het gebruik van jargon is te groot.
Dit schrikt de bewoners af om te participeren.

3.

Het concept rapport moet duidelijk weergeven waarover de bewoners kunnen meepraten.

4.

De bewoners moeten meer betrokken worden bij de (uitkomsten van) de overleggen tussen de verschillende regio´s. Op dit moment zorgt het gebrek aan informatie over de samenwerking voor frustratie bij bewoners die op de grensgebieden wonen van verschillende regio´s.

5.

De windmolens moeten bij voorkeur geplaatst worden op plekken waar al sprake is van geluidsoverlast (bijvoorbeeld langs grote wegen).

6.

De ateliers zijn te ingewikkeld.

7.

Het landschap moet bepalend zijn voor het plaatsen van windmolens i.p.v. het landschap aanpassen aan de windmolens.
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VERSLAG van Tweede Ronde - Informatieavond RES d.d. 17-8-2020
Tijdstip en plaats

:

20.00-21.00 uur in het gemeentehuis, Raadszaal

Nr.

Gestelde vragen

1.

Wat gebeurt er na het bod?
Antwoord: De Raden stellen voor 1 juli 2021 de RES 1.0 vast. Dit eindbod wordt aan de landelijke
overheid aangeboden. Elke twee jaar wordt het bod herzien. Zo voegen we stap voor stap nieuwe
locaties en nieuwe duurzame technieken toe, op weg naar een energie neutrale regio in 2050.

2.

Wat is er gedaan met de inbreng van de lokale ateliers? Waar kunnen we de opmerkingen terugvinden?
Antwoord: Op de website www.cleantechregio.nl/RES zijn alle verslagen te vinden.

3.

Op wat voor manier is de ambitie tot stand gekomen?
Antwoord: Dit is de regio ambitie.

4.

In hoeverre is bij het maken van dit rapport rekening gehouden met de omliggende regio´s?
Antwoord: Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de verschillende regio´s.

5.

Hoe past het uitvoeringsbeleid in de RES?
Antwoord: De RES is een strategie en geen uitvoeringsprogramma. De lokale inpassing van de
RES is aan de gemeenten zelf.

6.

Wie hebben besloten over de cijfers die gehanteerd worden in het rapport?
Antwoord: Deze cijfers zijn besproken in het bestuurlijk overleg.

7.

Kunnen er meerdere windmolens geplaats worden in de clustergebieden?
Antwoord: Ja, dit kan. De daadwerkelijke inpassing wordt besloten op lokaal niveau.

8.

Welke no-go´s zijn er?
Antwoord: Natura 2000 aanpassen voor zon is een no-go.

9.

Een deelnemer heeft zijn vragen na de bijeenkomst per mail gestuurd. De vragen en de beantwoording hiervan is te vinden in bijlage 2. Zijn vragen betreffen de volgende onderwerpen:
- De doelstelling voor 2030: tegen welke prijs?
- Alternatieven voor het opwekken van energie naast zon en wind
- Waarom willen we als gemeente het beste jongetje van de klas zijn?
- Locatiekeuze
- Keuzes over beschermde gebieden (o.a. natura 2000)
- Betrokkenheid van bewoners
- Filosofie over Zon op Dak

Nr.

Aandachtspunten

1.

De alternatieven voor het opwekken van energie naast zon en wind (zoals bijvoorbeeld (kleinschalige) kernenergie en de mogelijkheden omtrent waterstof en aardwarmte) komen te weinig naar voren in het rapport.

2.

De betrokkenheid/participatiemogelijkheden van bewoners.

3.

Als er kansen zijn in de regio wat betreft manieren om energie op te wekken, dan moeten we daar
ook gebruik van maken.

4.

Weinig mensen hebben een idee waar het over gaat en of ze invloed hierop hebben. Er moet een
vertaling komen over wat het betekent voor het dorp.
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5.

Kwaliteit van het buitengebied.

6.

De bewoners moeten meegenomen worden in de bepaling van de waarde van het landschap.

7.

De aanpassingen moeten logisch blijven en passen in de geschiedenis van het gebied.

8.

De grond is te kostbaar om het op te geven voor zon. Bij wind kun je in hetzelfde oppervlakte meer
ophalen. We moeten bij de Veluwe en IJsselvallei sterk bepleiten dat het bespreekbaar wordt gemaakt om windmolens mogelijk te maken.

9.

Natura 2000, Veluwe en IJsselvallei moeten meegenomen worden in wind en zon.

10.

Bij de inspraak van bewoners moet gekeken worden naar het percentage die binnen en buiten de
bebouwde kern wonen, want in het buitengebied vindt de transitie plaats.

11.

De gemeente moet de boodschap ¨we moeten flink aan de bak¨ veel meer uitdragen.

12.

We moeten oppassen om niet te vroeg te beginnen met participatie en hierdoor mensen te demotiveren. Het is wel belangrijk om aan te geven wanneer je wel wat kan doen.
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VERSLAG van Eerste Ronde - Informatieavond RES d.d. 20-8-2020
Tijdstip en plaats

:

19.00-20.00 uur in het gemeentehuis, Raadszaal

Nr.

Gestelde vragen

1.

Ongerust over draagvlak. Burgers amper op de hoogte, sowieso niet inhoudelijke kennis. Hoe gaan
we draagkracht creëren? Impact voor bijvoorbeeld natuur en milieu.
Antwoord: De RES is een regionale strategie. Het is nu nog niet concreet genoeg om aan te geven
wat dit betekent in de directe woonomgeving van inwoners en daardoor moeilijker te begrijpen .
Vanuit de RES zijn er wel verschillende vormen van kennisdeling/informatievoorziening. Gemeenten
hebben hier ook lokaal aandacht voor gegeven. Het creëren van draagkracht heeft zowel regionaal
als lokaal onze aandacht. De komende tijd zal hier ook zeker op worden ingezet. De dorpsraad
Brummen geeft aan dat de dorpsraden hier ook een rol in kunnen spelen. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de Corona dit wel moeilijker maakt. Er wordt ook nog gewezen op de presentatiefilmpjes
die zijn gemaakt. Deze worden tot nu toe beperkt bekeken. Ook hier wordt meer op gestuurd de
komende tijd. Er wordt door de deelnemers ook opgemerkt dat de burgers het pas belangrijk gaan
vinden zodra het bij hun in de buurt komt. Ook hier is wordt de komende tijd meer op ingezet, Zowel
lokaal als regionaal.

2.

50% ambitie niet te ambitieus? Is dit wel betaalbaar? Subsidies namelijk onzeker.
Antwoord: De uitvoering van alle projecten is er eentje die uit de markt moet komen. Voor elk project zal er een businesscase gemaakt moeten worden over de haalbaarheid van een project. De
verwachting is dat de markt dit succesvol oppakt. Het vooruitzien op wijzigingen in subsidies is niet
mogelijk.

3.

Komen er tussentijdse evaluaties, zodat daarin bijvoorbeeld innovaties meegenomen kunnen worden?
Antwoord: Elke twee jaar komt er een evaluatie, vooral i.v.m. innovaties. En hoe concreter het
wordt, hoe meer we weten over de haalbaarheid van de plannen van onze regio en van regio’s om
ons heen. Dit leidt mogelijk ook tot aanpassingen.

4.

Landelijk en lokaalbeleid moet wel goed matchen, hoe gaat dat worden geborgd?
Antwoord: De RES gaat op in grote geheel zoals het klimaatakkoord van Parijs. Zowel regionaal als
lokaal zijn dit de uitgangspunten. Ook is er met de omliggende RESSEN afstemming. Dit gebeurt nu
al en gaat door. Er is geen houding “not in my backyard” tussen en binnen de regio’s geconstateerd.

5.

Wat is de status van het zoekgebied?
Antwoord: De RES is geen wettelijk kader, maar een strategie. Met de RES is met alle partners in
kaart gebracht waar de beste mogelijkheden zijn. De gemeenten moeten dit verder uitwerken.
Vanuit de bewonersenquêtes is bijvoorbeeld aangegeven zoveel mogelijk aansluiting te zoeken op
bestaande infrastructuur. Hier is in het concept rekening mee gehouden. Zo heeft Brummen aangegeven zichtlijnen open te willen houden.
Ook per regio is er een goede afstemming geweest en dit zal in de komende tijd ook blijven De
Gemeente maakt vervolgens eigen beleid voor warmte, maar dus ook voor zon en wind. Bij een
dergelijk beleid kun je bijvoorbeeld denken aan het omheinen van een zonnepark. Plaats je een
hekwerk of een haag om het veld heen?
De concept RES is heel erg op hoofdlijnen. In vervolgstappen komt de kwaliteit van het landschap
zeker nog meer aan de orde.

6.

Hoe komt men aan de zoekgebieden? Staat er wel, maar is toch onduidelijk.
Antwoord: Zie vraag 5.

7.

Hoever zijn we al? Zorgen over top-down, is alles al geregeld? Dit is beeld burgers.
Antwoord: Zie vraag 5.
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8.

Waar laat je de overtollige energie?
Antwoord: In onze plannen proberen we de vraag naar energie en het aanbod zo dicht mogelijk bij
elkaar te brengen. Daarnaast wordt er binnen onze regio, maar ook landelijk en binnen Europa onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de opslag van energie. Die opslag is nodig als er meer
energie wordt opgewekt dan op dat moment nodig is.

9.

Definitieve gebieden wind/zon. Hoe moet dit worden geïnterpreteerd? Stel 10 ha “geëist”, maar
burgers werken niet mee? Wordt dit dan afgedwongen en zo ja, hoe?
Antwoord: De komende tijd wordt in Brummen het eigen beleid opgesteld. Dat gebeurt in samenspraak met o.a. dorpsraden en inwoners. In het plaatselijke beleid worden definitieve gebieden
aangewezen en wordt beschreven waaraan een project moet voldoen. Denk hierbij aan het plaatsen van groen om een zonnepark heen om het aan het zich te onttrekken. Voor de projecten wordt
dan ook een vergunning verleend. Op zowel het vaststellen van het beleid als het verlenen van een
vergunning zijn bezwaarmogelijkheden. Na de bezwaarperiode is dit definitief en kan de markt aan
de slag.

10.

Waarom is de zon op daken niet meegenomen?
Antwoord: Particuliere opwek eigen daken is reeds berekend, dus dit is niet meegenomen in de
RES. Grootschalige opwek wordt wel meegerekend, alleen nog geen onderdeel van het huidige
bod, vanwege de vele variabelen op dit moment. Dit wordt het komend half jaar verder uitgewerkt.
Overigens zijn er meerdere belemmeringen voor het volleggen van daken, zoals bijvoorbeeld blijkt
uit een concreet voorbeeld van een boer die zonnepanelen op zijn daken wilde. De Verzekeringsmaatschappij gaf aan dit niet te willen verzekeren. De komende tijd is er aandacht voor hoe wij
deze belemmeringen kunnen opheffen. Belemmeringen op landelijk niveau hebben wij ook beschreven in de RES. Hiervoor wordt landelijk aandacht gevraagd. Niet alleen door onze regio, maar
ook in andere regio’s.

11.

In de RES is geen 50% lokale eigendom aangegeven.
Antwoord: In de Concept RES staat dat de mogelijkheden voor financiële participatie in de RES 1.0
worden uitgewerkt. Er wordt ook in een filmpje bij de presentatie over gesproken. Landelijk wordt
dit geadviseerd en lokaal kan dit opgenomen worden in beleid.

12.

Wie bepaalt wat en waar projecten? I.v.m. aansluiten op netwerken? Is het de netbeheerder Liander
die bepaalt welke projecten waar komen of is dit de gemeente in samenspraak met inwoners?
Antwoord: In de RES is de netbeheerder Liander vanaf het begin betrokken. Liander geeft advies.
Uiteindelijk bepalen de gemeenten waarna zij Liander vragen om het mogelijk te maken. Aan verschillende keuzes hangen echter wel verschillende prijskaartjes. Liander geeft dit ook aan in het
advies. Het kan zijn dat de gemeente graag wil dat een zonne- of windmolenpark in een bepaald
gebied komt, maar dat dit meer geld kost om dit mogelijk te maken dan een gebied dat minder de
voorkeur heeft. Hier moet dan tussen gekozen worden.

13.

Verhouding zon veel groter dan wind. Waarom, kost veel meer grond? (zelf boer). Gaat veel grond
verloren voor o.a. biodiversiteit. 12 ha zonnepanelen tegenover 1 windmolen (1ha).
Antwoord: Ook Liander geeft aan voorkeur te hebben voor meer wind omdat dit over het gehele jaar
gezien meer zekerheid geeft. Die heeft dus ook liever meer windmolens. BrummenEnergie merkt op
dat windenergie minder invloed heeft op het landschap, zeker als dit wordt geplaatst in een bosrijk
gebied. In de RES 1.0 gaan we verder onderzoeken of de verhouding tussen zon- en windenergie
nog aangepast moet worden.

14.

Opmerkelijk dat de Cleantech Regio in 2030 100% energieneutraal wil zijn. Hoe duurzaam vinden
we de zon- en wind, aangezien de techniek onvoldoende is om 100% te behalen?
Antwoord: Doelstelling is minimaal 49% vanuit Europese regelgeving. Cleantech heeft wel een ambitie, maar hiervoor moet nog veel voor worden ingezet. Wat is maatschappelijk het meest verantwoord? Liander zal hierdoor ook veel moeten investeren.

15.

Vraagtekens RES vanuit landschapsarchitectuur geen onderbouwing?
Antwoord: Binnen de RES is wel degelijk rekening gehouden met het landschap (zie antwoord
vraag 50. Hier zal de komende tijd ook nog veel aandacht voor zijn.
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16.

Waarom is er geen aandacht voor energiebesparing?
Antwoord: Landelijk zijn dit doelstellingen die op een andere wijze aan bod komen. Vandaar dat dit
geen onderdeel is van de RES. Bij het opstellen van de transitievisie warmte (door de gemeente)
komt dit wel aan bod.

17.

Wie heeft de uitkomsten van de RES berekend?
Antwoord: De Provincie heeft hiervoor een rekenmodel. Dit wordt ook getoetst door Liander. In
sommige gevallen worden aannames gedaan, zoals in winduren bij 3 MW windmolens. BrummenEnergie merkt op dat 3 MW aan de lage kant te vinden. Binnen de RES kan dit later worden bijgesteld indien dit wenselijk blijkt te zijn.

18.

Afgelopen 10 dagen was er weinig wind. Is dit meegerekend?
Antwoord: Ja, dit is in de aannames meegenomen. Zodra er een voorgestelde locatie is voor een
windmolen kan ook een windonderzoek worden gedaan.

19.

Wat is de status van de zoekgebieden. Als de raad dit besluit wat dan?
Antwoord: Regionaal komt er een bod, waaraan gemeente zich verbinden. Het kan voorkomen dat
er op sommige locaties geen mogelijkheden blijken te zijn. Dan volgt er regionaal overleg over mogelijkheden binnen andere zoekgebieden. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan dit aanleiding zijn om
het bod aan te passen. De Concept RES is geen vaststelling door de raad, dit is pas het geval bij
de RES 1.0 in juli 2021. Eerst moet het gehele proces worden doorlopen. Iedere gemeente stelt
vervolgens of gelijktijdig hieraan hun eigen beleid op.

20.

Is het mogelijk per regio te ruilen wanneer dit nodig is?
Antwoord: Die kans is wel klein. Elke regio doen wat ze kunnen. Maar er is wel overleg tussen de
regio’s.

21.

Wat nu? Nu concept, raad, burgers?
Antwoord: Wat gaan we doen met alle reacties? Deze worden verzameld en ingediend bij het nationale programma waar we de RES indienen. Reactie worden uitgeschreven en de punten zullen
inhoudelijk worden meegewogen bij de route naar de RES 1.0.

22.

Waarom willen wij het beste jongetje van de klas zijn? Kijken wat kan i.p.v. gelijk hoog inzetten?
Antwoord: We vinden het belangrijk als Cleantech Regio om een grote bijdrage te leveren. Dit is de
maximale potentie die de RES passend vindt in het landschap. Uiteraard kan hier discussie over
zijn en kan er in gesprek worden gegaan.

Nr.

Aandachtspunten

1.

Digitaal moeilijk te lezen

2.

BrummenEnergie heeft met omringende energie coöperaties veel kennis in huis. Graag kennis inzetten in Cleantech Regio.

3.

Opmerking zon op dak op landbouwgrond: Zonne-energie draait op subsidie. Weerstand op land is
veel groter dan op dak. Interessanter maken voor daken. Antwoord: regionaal wordt er gekeken
naar de oplossingen van de bezwaren die voorkomen dat de daken worden gebruikt. Wordt landelijk
onder de aandacht gebracht. De regio Foodvalley heeft dit ook zeer concreet beschreven in de
RES. Ook de Cleantech Regio heeft hier aandacht voor.

4.

Verzoek om het landschap professioneler te beoordelen. Opmerking vanuit RES: hier komt de komende tijd zeker ook aandacht voor. Wel met de opmerking dat dit ook al in het voorgaande traject
is meegewogen.

5.

Er is veel inzet geweest op lokale ateliers, facebook enz., maar voor vele is het een “ver van bed
show”. Opmerking gemeente: we hebben al veel gedaan en zullen nog veel meer gaan doen om de
komende tijd de RES meer onder de aandacht te krijgen. We moeten ons wel beseffen dat niet iedereen bereikt wil worden voor nu kan het zijn dat het nog te abstract is. Mensen zullen wellicht
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actiever worden als het plan concreter wordt. De gemeente gaat zich er in ieder geval voor inzetten
op meer mensen bereiken.

Bijlage 1.
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Betreft: reactie concept-RES
Brummen, 11 augustus 2020
Geacht college,
Als Landschapsnetwerk Brummen hebben we kennis genomen van de concept-Regionale Energiestrategie (RES). De energietransitie en de RES hebben onze bijzondere aandacht vanwege de grote impact
van energiedragers op het landschap en de natuur. Ons doel is een constructieve bijdrage te leveren aan
de discussie vanuit het besef dat landschap voor Brummen belangrijk is. Veel mensen komen hier wonen
vanwege het bijzonder gave landschap. De zonering op de overgang van Veluwe naar IJssel is uniek, en
de biodiversiteit is uitzonderlijk. Toerisme is een belangrijke economische pijler en ook daarvoor is het
landschap de drager. Mede daarom ging ons jaarlijks landschapsgesprek vorig jaar over het thema energietransitie en landschap. Zoals u in bijgevoegde verslag kan lezen hebben toen ca. 100 deelnemers zich
uitgesproken over hoe om te gaan met de energietransitie in het Brummens landschap. Daaraan ontlenen wij legitimiteit.
In de volgende punten geven wij graag onze visie op het concept-RES. Wij hopen dat u dit meeneemt in
het verdere proces.

1. Betrek burgers en bedrijven nauw in een breed ingestoken traject dat alle aspecten van de energietransitie
pakt. De energietransitie drijft op een sterk gevoel van urgentie. Deelname van alle partijen, niet in de laatste
plaats van de burger en bedrijven, is essentieel. Politiek-bestuurlijke gaat alle aandacht uit naar de RES, terwijl
dit ver van burgers en bedrijven af staat. Alleen wat inspraak op de nog abstracte kaarten van de RES, is nog
absoluut onvoldoende voor een breed gedragen energietransitie; zeker wanneer het straks concreet moet
worden en de impact op de leefomgeving gevoeld zal worden. In onze visie is het van het grootste belang dat
het gemeentebestuur van Brummen gaat samenwerken met burgers en bedrijven om gezamenlijk
eigenaarschap te vinden. Dit vraagt een uitgekiend proces om in stappen (adaptief) en met een breed
maatschappelijk draagvlak te komen tot zowel energiebesparing en -opwekking. Ons advies is dat de
gemeente de regie neemt om een goede ruimtelijke (omgevings-)visie op te stellen en daarin samen optrekt
met ondernemers en bewoners. Het is essentieel dat niet alleen de gemeente, maar ook burgers en bedrijven
medeverantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor de toekomst van hun leefomgeving.

2. Kies voor een reële opgave die passend is voor de maat en schaal van ons landschap. De RES gaat zo te zien
uit van een forse overprogrammering, 1,23 TWh i.p.v. 0,65TWh (uitgaande van inwoneraantal). Deze 1,23 Twh
vertaalt zich in ca. 12 windmolens en 100 ha zon voor 2030. Daarnaast zijn er ook zoekgebieden in
aangrenzende regio’s/gemeenten, en is er nog een forse opgave te gaan na 2030 om energieneutraal te
worden. Dit heeft een enorme impact op ons landschap. Elke regio lijkt zich nu maximaal in te moeten
spannen om zo veel mogelijk zon- en windenergie op te wekken. Deze landelijk uitgerolde
eenheidsbenadering gaat voorbij aan specifieke landschappelijke kenmerken van regio’s, en zeker voor die
voor de gemeente Brummen met haar (inter)nationaal belangrijke natuurwaarden en bijzonder intact
gebleven landschapszones op de overgang van Veluwe naar IJssel. Ons advies is te gaan voor reële ambities,
passend bij de maat en de schaal van ons landschap.

3. Zorg voor een grondige landschappelijke onderbouwing, zeker in de verdere uitwerking. Indien de inpassing
niet zorgvuldig gebeurt, loopt ons landschap onherstelbare schade op. Elke kans die zich voordoet om deze
schade te verminderen of te voorkomen dient te worden benut. De landschappelijke onderbouwing van de
RES is nu dermate abstract en op sommige punten ronduit mager, toegespitst op kleinschalig dan wel open
landschap, terwijl het Brummense landschap veel ‘fijnmaziger’ is en de impact op deze landschapstypen
onvoldoende inzichtelijk is gemaakt. Bijvoorbeeld in open gebieden is niet zondermeer plaats voor
grootschalige zon- en windopwekking. Grote windmolens staan letterlijk en figuurlijk boven het landschap, die
je meenemen in een nieuwe oriëntatie op het landschap. Dat werkt in technocratische-industriële
landschappen, maar in het Brummens landschap krijg je snel een verstoorde situatie met gevolgen voor onze

beleving, ons welzijn en de natuurlijke rijkdom. De koppeling aan
ontwikkelingen, zoals Waardevol Brummen, biedt kansen om meerwaarde
te creëren. Kortom, zet het landschap centraal, zet in op een grondige
landschappelijke analyse en zoek de meerwaarde.

4. Borg de in de RES opgenomen uitgangspunten en principes goed in beleid.
In de RES staan de nodige principes over verdere inpassing, participatie en
realisatie. Om de kwaliteiten van dit landschap te waarborgen en breed
mede-eigenaarschap te verkrijgen, is het belangrijk dat deze principes worden geborgd in beleid, ook als dit
ten koste gaat van een deel van de opgave. Anders blijft het bij goede bedoelingen, hetgeen niet ten goede zal
komen aan het maatschappelijk draagvlak. We hebben vernomen dat u een beleidskader voor zon en wind
aan het opstellen bent. We vinden evenwel dat eerder de nog op te stellen omgevingsvisie als vertrekpunt
voor dit beleid moet worden genomen, en niet andersom. We verwijzen hiervoor naar het rapport van het
Landschapsgesprek 2019, waarin eveneens een aantal relevante uitgangspunten en principes zijn benoemd.
Graag zijn wij bereid genoemde punten nader toe te lichten. Wij verzoeken u een afschrift van deze brief
naar de raad te sturen.
Met vriendelijke groeten,
Namens Landschapsnetwerk Brummen, werkgroep energieke landschappen
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Gestelde vragen
Allereerst een compliment voor het vertalen van het landelijke klimaatbeleid naar regionalisering,
zeker als daarbij geprobeerd wordt de belangen van alle betrokken partijen tot hun recht te laten
komen. Deze concept notitie maakt ook duidelijk dat de implementatie hiervan buitengewoon complex is, zeker niet in de laatste plaats het technische traject.
Aangezien ik de noodzaak voor deze klimaatomslag van harte onderschrijf, zoek ik naar mogelijkheden om de slaagkans hiervan te vergroten. Daarom benoem ik de belangrijkste onduidelijkheden,
hiaten en/of kritieke punten en voorzie deze van een aantal aanbevelingen.

1.

CR gaat er zonder meer van uit dat vóór 2030 +/- 1.25 Twh aan zon en windenergie gerealiseerd
moet zijn, ongeacht de materiële en immateriële kosten én schades die hieraan verbonden zijn.
Aangezien er daarnaast bij zowel Tennet als Liander ook nog de nodige ingrijpende voorzieningen
zullen moeten worden getroffen, die zeker 7-8 jaar in beslag nemen, betekent dit dat realisatie in
2030 op voorhand niet realistisch is, eerder 2035.
Deze extra tijdspanne biedt dus ook de mogelijkheid om alternatieven zoals het gebruik van waterstof (al experimenteel in verschillende steden in Nederland), aardwarmte en de snel groeiende
(vooral ook politieke) acceptatie van kleinschalige kernenergie zoals in Engeland wordt uitgerold, te
onderzoeken. Minimaal één regio gaat daar al in voor.
Oplossing:
Onderzoek op korte termijn (1-2 jaar) de mogelijkheid tot het mede gebruikmaken van kleinschalige
kernenergie (bijv. model Rolls-Royce, SMR of TWR varianten, thorium), evt. i.s.m. belendende regio's.
Zeker tegen de achtergrond dat er tussen 2030 en 2050 een aanzienlijk grotere hoeveelheid Twh
zal moeten worden opgehoest (ruim 7 Twh) en besluitvorming én realisatie daarvan ingewikkeld is,
kun je hier niet mee wachten.
Antwoord: De RES gaat uit van bewezen technieken. We zijn er ons van bewust dat er allerlei technische ontwikkelingen plaatsvinden. Daarom is op rijksniveau vastgesteld dat de RES om de twee
jaar geactualiseerd wordt. Tijdens de actualisatie wordt rekening gehouden met de bewezen technieken van dat moment en dit kan betekenen dat er andere inzichten worden toegepast in de RES.

2.

CR kiest vooral uit strategische overwegingen voor een aanzienlijk hogere uitkomst aan Twh dan
absoluut gezien noodzakelijk is.
Dat doet mij denken aan het fenomeen van het beste en braafste jongetje/meisje van de klas te
willen zijn, zonder al te veel rekening te houden met de overige leerlingen.
De vraag rijst of CR inschat dat met deze strategie de slaagkans van dit project, toch vooral gebaseerd op samenwerking, participatie en draagkracht bij burgers
etc., wordt vergroot.
Oplossing:
Kies voor een realistisch scenario dat kan steunen op begrip en draagkracht bij bewoners.
Antwoord: We vinden het belangrijk als Cleantech Regio om een grote bijdrage te leveren. Dit is de
maximale potentie die de RES passend vindt in het landschap. Uiteraard kan hier discussie over
zijn en kan er in gesprek worden gegaan.

3.

Locatiekeuze: Duidelijk wordt dat van de 950 benodigde hectares er inmiddels 285 zijn afgetikt. Het
restant van 670 ha bestaat voor 210 ha uit voorkeurslocaties en de rest (460 ha) moet uit zoekge-

- 12 -

Nr.

Onderwerp/Korte verhandeling

bieden komen (open landschap 4%, kleinschalig landschap 2%).
Onduidelijk is de uiteindelijke verdeling in ha (400 ha open, 60 ha kleinschalig???).
Aangezien de "overheden" slechts facilitair, en derhalve niet operationeel, actief zullen zijn, leidt dit
automatisch tot de conclusie dat de markt (projectontwikkelaars) gaat zoeken naar de meest interessante acquisities. Eerst zullen de vette vissen worden binnen gehengeld, daarna het restant.
Ik vraag mij nu dus in alle oprechtheid af of het correct toepassen van de door CR ontworpen "zonnewijzer" én het honoreren van de door bewoners en betrokken natuur- en milieu organisaties aangegeven voorkeur- zoekgebieden, leidt tot grote vreugde bij deze initiatiefnemers.
Daarnaast spelen ook TenneT en Liander bij het maken van keuzes een cruciale rol met volstrekt
andere belangen c.q. focus.
Kortom: ik maak mij grote zorgen dat natuur-, milieu-, cultuurhistorische- én bewonersbelangen
duidelijk ondergeschikt worden gemaakt aan het tijdig realiseren van de target.
Oplossing:
Garandeer dat éérst de aangegeven voorkeur- zoekgebieden worden vergund en pas daarna wordt
overgegaan, na kritische toetsing, tot het zoeken van kostbare landbouw- en natuurgronden.
Antwoord: Gemeentes werken de strategie van de RES onder andere uit in beleid. In het beleid
kunnen uitgangspunten worden opgenomen om tot een goede afweging te komen van de verschillende belangen die in het (buiten)gebied van de gemeente spelen. In dat beleid kunnen ook uitgangspunten worden geformuleerd waardoor interessante acquisitie minder interessant wordt voor
marktpartijen.

4.

Beschermde gebieden: Onduidelijk is ook of het Veluwegebied en de IJsselvallei wel of niet worden
uitgesloten als zoekgebied. Dit zou eveneens moeten gelden voor alle Natura 2000 gebieden.
Ik kan mij heel goed voorstellen dat bij het prioriteren van schaarse middelen en mogelijkheden er
ook heel kritisch wordt gekeken naar geschikte locaties binnen voornoemde gebieden.
En natuurlijk is het goed dat wij de "roepie roepie (vogel)" en andere exoten graag willen beschermen tegen het gebruik van windmolens.
Anderzijds kan het niet zo zijn dat plaatsing daarvan vlak bij bewoonde gebieden de geestelijke en
lichamelijke gezondheid van vele honderden mensen in gevaar brengt.
Oplossing:
Deze drie gebieden mede als zoekgebied definiëren, ondanks Europese regelgeving.
Antwoord: De A1 bij Apeldoorn die door de Veluwe loopt is aangeduid als zoekgebied grootschalig
wind, ondanks dat hier sprake is van Natura 2000 gebied. De RES Noord Veluwe en Cleantech
Regio zijn in gesprek met de Provincie Gelderland om de mogelijkheid te verkennen of er op de
Veluwe toch mogelijkheden zijn voor duurzame opwek van energie.

5.

Inspraak en betrokkenheid burgers en bewoners.
Ik begrijp dat bijna 3000 van de 330000 inwoners in dit gebied hebben deelgenomen aan de vrijblijvende enquête rondom dit onderwerp.
Interessant is om te weten welk percentage daarvan in de bebouwde kom van de stad/het dorp
woont en welk percentage in het buitengebied, waar daadwerkelijke transitie plaats vindt, woonachtig is. De vraag rijst of dit geduid kan worden als voldoende bewoners participatie. In mijn ogen absoluut niet. Dit geldt eveneens voor de (zeer beperkte) mogelijkheid deel te nemen aan georganiseerde ateliers. Zeker juridisch gezien houdt de stellingname van voldoende inspraak van bewoners
bij de rechter geen stand.
Oplossing:
Betrek vooral de bewoners in de buitengebieden bij dit transitie proces.
Geef invulling aan de wettelijke regels voor het omgevingsbeleid.
Maak gebruik van het rapport "Naar een landschapsinclusief omgevings beleid" van het Planbureau
voor de leefomgeving. Een goed voorbeeld daarvan is het project Waarde Vol Brummen.
Antwoord: We zijn ons hiervan bewust. De RES is een strategie op een hoog abstractie niveau. Ver
weg voor veel inwoners. De uitwerking van de Strategie vindt op gemeentelijk niveau plaatst. Dan
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wordt het voor de inwoners concreet, komt het dichtbij. Een zorgvuldig participatieproces zal een
onderdeel zijn van deze uitwerking in Brummen.

6.

Wat ik nog steeds niet begrijp is hoe bijvoorbeeld een zon- en windpark kan bijdragen aan het verbeteren van gebiedsopgaven en natuurwaarden.
Dit is een absolute illusie. Beide "parken" zijn onnatuurlijk en hebben beiden een negatief effect op
eerder genoemde aspecten.
De enig relevante vraag die overblijft, is hoe je de schade zoveel mogelijk kunt beperken.
Oplossing:
Wees hier helder over.
Antwoord: In Brummen proberen we de relatie te leggen met andere ontwikkelingen die er plaats
vinden binnen gebieden. Hier kan gedacht worden aan natuurontwikkeling, biodiversiteit, verdroging
e.d. Deze uitgangspunten worden vastgelegd in beleid.

7.

CR gaat er vanuit dat "zon op dak" onvoldoende bijdraagt aan de target.
Dit uitgangspunt is erg onduidelijk, nl. minder dan 40% autonome groei t.o.v. welk vertrekpunt én
welk moment.
Tevens heb ik van verschillende agrariërs begrepen dat zij graag wilden meewerken aan grootschalige zon op dak projecten, maar dat dit door Liander werd
afgewezen.
Oplossing:
De overheid moet vóór de start van het RES proces helder formuleren en besluiten welke faciliteiten
er voor burgers en andere participanten tot 2030/2035 beschikbaar zijn (betrouwbare overheid).
Gebeurt dit niet, dan zal de gemiddelde burger zich niet aangesproken voelen en geen stappen
ondernemen om (meer) zelfvoorzienend te worden. Ook ondernemers zullen op hun handen blijven
zitten.
Bijkomend voordeel is dat de energie behoeften van "de stad/het dorp" dan niet of aanzienlijk minder worden afgeschoven naar het buitengebied.
Daarnaast:
Actieve voorlichting d.m.v. wijkbijeenkomsten;
Inschakeling van energie coaches en
Ook het stimuleren en faciliteren van kleinschalige projecten.
Antwoord: De RES formuleert een strategie. De strategie van de RES wordt uitgewerkt op gemeentelijk niveau. Dus de gemeente Brummen bepaalt welke faciliteiten er voor burgers en participanten ter beschikking worden gesteld voor de uitwerking van de strategie van de RES. Zo formuleert de gemeente Brummen op dit moment beleid voor initiatieven voor grootschalige zonne- en
windparken. Voor het formuleren van dit beleid willen wij in gesprek gaan met onze inwoners, stichtingen en bedrijven.
Daarnaast ligt er ook een rol bij de landelijke overheid Landelijk zullen er goede (aanvullende) randvoorwaarden gemaakt moeten worden om de transitie vorm te geven. Bijvoorbeeld het isoleren van
woningen. Als gemeente hebben we relatief weinig geld beschikbaar, niet genoeg om alle inwoners
te kunnen helpen en maken nu al mede gebruik van provinciaal subsidiegeld.
Een ander voorbeeld een agrariër die alles geregeld heeft om het dak van zijn stal vol met zonnepanelen te leggen en vervolgens van de verzekering te horen krijgt dat als hij zonnepanelen op het
dak leg, het gebouw niet verzekerd is.

Bijlage VERSLAG van inforrmatie avond RES d.d. 17-8-2020
Tijdstip en plaats

Nr.

:

in het gemeentehuis, Raadszaal
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Cobalt minig congo.mkv
Philipinas.mp4

Naar aanleiding van jullie presentatie donderdag 20 augustus zou ik graag naar aanleiding
van deze presentatie een aantal onderwerpen met u door willen nemen. De "andere kant"
van windmolens en het delven van kobalt voor accu`s.
De video m.b.t. tot cobalt mining spreekt voor zichzelf. De vraag naar kobalt stijgt alleen
maar meer en meer omdat wij hier in Europa zo graag "groen " willen rijden.
De video m.b.t. mining in de Philippines geeft nog eens duidelijk aan hoe mining wordt
uitgevoerd. Iets dergelijks wordt ook uitgevoerd in Kongo en China ten behoeve van onder
andere Neodymium een zeer belangrijk edel metaal welke in Windmolen-dynamo`s een
noodzaak is.
Nederland en Europa kijken bewust de andere kant op. Siemens als grootste leverancier
van windmolens is zich daar zeer bewust van.
https://groene-rekenkamer.nl/1795/windenergie-nederland-de-dodelijke-keerzijde-vanwindenergie/Windenergie in Nederland - de dodelijke keerzijde van windenergie
https://downtoearthmagazine.nl/kobalt-uit-congo-is-populair-smerig-en-valt-buiten-euvoorstel-verantwoorde-mijnbouw/
Nu zult u wel denken deze meneer Jaspers is tegen elke vorm van energie verandering /
gebruik, maar niets is minder waar. Ik sta 100% achter het veranderen van het overmatige en verkeerde gebruik van energie en ook de goede manieren waarop dit wordt opgewekt.
Wel wil ik nog even aangeven dat een reductie van 260 TWh in 2030 overeenkomt met 1/3
van de huidige energiebehoefte van ons land.
Persoonlijk denk ik dat met die 260 THw de rek er ook wel uit is.
Wat ik wellicht als belangrijkste onderwerp mis in jullie presentatie is , dat na al deze peperdure prestaties het helemaal niet wil zeggen dat het doel voor het geplande budget
wordt bereikt. Ook niet binnen het tijdsbestek van 10 jaar ( 2030). Vanuit de industrie zijn
tientallen voorbeelden te geven dat het geplande ruimschoots overschreden wordt.
Wellicht zou u mij de kans willen geven e.e.a. te onderbouwen en alternatieven te laten
zien met hetzelfde of beter resultaat.
Deze kans is mij door Groen-links in de Provincie niet gegeven , 2x gevraagd maar niet
gereageerd , wel door het secretariaat , niet door de provinciale bestuurder zelf wellicht uit
angst voor een andere mogelijkheid nu de RES al zover is gerealiseerd ?
Alvast hartelijk dank voor voor uw reactie,
6.

20 augustus was ik in de gelegenheid 1 van jullie informatieavonden te kunnen bijwonen. Na het lezen van het totale verslag , waarvoor dank , ben ik nog steeds van mening ,
en velen met mij , dat het RES plan dat door de gemeenten en provincie`s niet wordt on-
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derbouwd door èchte wetenschappers waarvan er velen rondlopen maar nooit worden
genoemd of gehoord. Vele bèta wetenschappers zien een duidelijk andere mogelijkheid
met betrekking tot energietransitie . Het betreft altijd alleen voorstanders waarvan de mening allang van te voren bekend is maar zijn geen wetenschappers ; doch wel goede bestuursleden. Een duidelijk voorbeeld is wat je ziet en leest in de kranten. In alle
(nieuws)progamma`s op TV en dag/regionale dagbladen wordt alleen gesproken over hoe
erg het inmiddels al niet is , en nooit iets ( of in een achteraf hoekje van een krant) , over
een ander denkbeeld/alternatief van een of meerdere wetenschappers tijdens een discussieprogramma op TV bijvoorbeeld. Reden ? het zou toch zomaar kunnen zijn dat de huidige denkwijze ondermijnd kan worden met als gevolg al het gezichtsverlies van de overheden en het reeds ontworpen RES .
Graag zou ik u dan willen vragen om de volgende kolommen te lezen : Regiobode 19-082020 " ik vind / energietransitie en de Regiobode van 26-08-2020 : "een stief Kwartiertje "
Hernieuwde energie.
7.

ik zie in het verslag onder aandachtspunt nr. 1 het volgende vermeld staan:
"In het rapport staat dat jongeren zijn benaderd voor inbreng, maar (de kinderen van) de bewoners
zelf hebben hierover geen bericht/uitnodiging ontvangen. (Dit is gedaan via berichten op Instagram.
Hierop heeft gemeente Brummen een account dat zich richt op jongeren (JongBrummen))."

Tijdens onze bijeenkomst is meegedeeld dat jongeren op school waren bevraagd. Verder
zijn er erg weinig jongeren in Brummen bekend met JongBrummen op Instagram. Dus veel
jongeren zal de berichtgeving over de RES zijn ontgaan.

Samenvatting inbreng informatieavond RES gemeente Heerde.
In dit document wordt op hoofdlijnen de inbreng benoemd die aanwezigen op de informatieavond
van 10 september in de gemeente Heerde over de concept RES hebben ingebracht.
Algemene inbreng
Gebruik bij de afweging een Mer-procedure of iets soortgelijks. Hiermee wordt feitelijke en
rationeler inzichtelijk gemaakt wat de meest realistische locaties zijn voor met name wind. Haalbare
windlocaties die nu op de kaart staan kunnen er dan ook beargumenteerd opblijven en andere eraf.
Het lijkt nu te hoopvol dat er zoveel locaties opstaan zonder realiteitscontrole.
Er zijn zorgen over de navolgbaarheid van de gemaakte keuzes. Een aantal deelnemers geeft aan wel
deelgenomen te hebben aan lokale en regionale ateliers, maar niet zicht te hebben gehad op
strategische keuzes die nu gepresenteerd worden. Zorg voor transparante keuzes,
informatievoorziening en betrek meer partijen bij belangrijke keuzemomenten.
Een deelnemer vraagt zich af waar de keuze vandaan komt om 4% en 2% te hanteren voor de zonstrategie. Toelichten in de afweging is gewenst waar dit vandaan komt en hoe dit past in onze regio.
En ook hoe dit lokaal vertaald wordt.
Maak inzichtelijk welke rol zon op dak heeft in onze regio. Komt het bij het bod op of gaan we
minderen met ons bod. Voor beeldvorming naar buiten erg belangrijk dat hier ook wat mee gebeurt
en het niet ‘erbij’ komt.
Zorg ervoor dat er beter leesbare kaarten komen. Zowel om feitelijke inhoud te lezen (korrelig bij
inzoomen) maar ook om kaarten over elkaar heen te leggen, bijvoorbeeld om kansenkaart zon en
grootschalig zon met elkaar te vergelijken.
Welke verwachtingen van participatie heeft de regio voor de komende tijd. Leg die uit hoe dit wordt
gedaan en leg hier een duidelijk plan voor op tafel. Welke partijen mogen de komende tijd
meepraten.
Participatie en betrokkenheid van ‘gewone inwoners’ is tot op heden erg mager geweest. Aan de ene
kant logisch omdat strategieontwikkeling niet iets is waar gewone inwoners te hoop voor lopen.
Maar aan de andere kant worden er nu wel belangrijke keuzes gemaakt waar iedereen iets van moet
kunnen vinden. Zorg voor meer betrokkenheid van inwoners en lokale partijen in het vervolgtraject
om later voldoende draagvlak te hebben.
Koppelkansen voor zonne-energie met name binnen het bosgebied van de Veluwe, lijken voor een
deelnemer wat vergezocht.
Borg de 50% lokale eigenaarschap goed. Dit is nu onvoldoende uitgewerkt en te algemeen. Om lokaal
eigenaarschap te kunnen garanderen is sturing nodig vanuit de regio/lokale overheid. Hoe ziet
participatie eruit en wie kan er meedoen. Hoe zorgen we ervoor dat deze 50% ook echt minimaal
gehaald wordt.
Naar aanleiding van bovenstaande de zorg dat er nu sterk geleund wordt op energiecoöperaties. Dit
zijn over het algemeen vrijwilligers en hebben niet de slagvaardigheid om met grote
projectontwikkelaars te concurreren of te onderhandelen.

Aanpassingen op gemeenteniveau
Langs de rand van de Veluwe/dorpenflank bij Heerde zijn nu veel plekken ingetekend als kansrijk
terwijl hier overwegend bos aanwezig is.
Onderzoek of er wat mogelijk is met het gebruik van de dijk van de hoogwatergeul (HWG) voor
zonne-energie. 2x 8km lange dijk is mogelijk met een fraai ontwerp een realistische richting om toch
iets met dit stuk landschap te doen.
Onderzoek of er iets gedaan kan worden met de vele kilometers hoogspanningsmasten die door de
regio lopen. Bevestigen van panelen aan elke mast bijvoorbeeld, of eronder iets doen. Deze keuzes
doen weinig pijn in het landschap.
Losse windmolens in de gemeente Heerde is misschien niet zo handig en voelt niet goed. Probeer te
clusteren, zoals ook in de regio de strategie is.

Nog toevoegen inbreng op papier + digitale enquêtes.

Bovenstaande inbreng wordt ingebracht bij de uitwerking van de RES 1.0.

Gemeente Lochem

Verslag van de Tafelgesprekken
van de raad van Lochem, gehouden op
Dinsdag 8 september 2020

Dit verslag is vastgesteld in de raadsvergadering van 21 september 2020
M. Veenbergen
raadsgriffier

S.W. van ‘t Erve
voorzitter

Verslag van de Tafelgesprekken van de raad van Lochem d.d. 8 september 2020

1

Inhoud
Tafel 1 Memo Concept RES ........................................................................................................... 3
Bijlage 1 – Dhr. Siemes, voorzitter Hobama .................................................................................... 4
Bijlage 2 – Mw. Klein Brinke ............................................................................................................ 5
Bijlage 3 - Mw. Lubberding.............................................................................................................. 7
Bijlage 4 – Dhr. Kraai ...................................................................................................................... 8
Bijlage 5 – Dhr. Buitink .................................................................................................................. 11
Bijlage 6 – Dhr. Slagman .............................................................................................................. 12
Bijlage 7 – Dhr. Weidema ............................................................................................................. 14
Bijdrage 8 – Dhr. Hoek .................................................................................................................. 15
Bijlage 9 – Dhr. Bron ..................................................................................................................... 18
Bijlage 10 – Dhr. Klein Kranenberg ............................................................................................... 20
Bijlage 11 - Dhr Meulenveld .......................................................................................................... 21
Bijlage 12 – Dhr. Tekelenburg ....................................................................................................... 22
Bijlage 13 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 24
Bijlage 14 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 26
Bijlage 15 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 29
Bijlage 16 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 30
Bijlage 17 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 31
Bijlage 18 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 32
Bijlage 19– Schriftelijke bijdrage ................................................................................................... 34
Bijlage 20 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 36
Bijlage 21 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 42
Bijlage 22 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 43
Bijlage 23 – Schriftelijke bijdrage .................................................................................................. 49

Verslag van de Tafelgesprekken van de raad van Lochem d.d. 8 september 2020

2

Tafel 1
Datum Tafelgesprek
Agendapunt
Type Tafel
Aanvang
Einde
Aanwezig:
Namens de raad

8 september 2020
Memo Concept RES
Beeldvormend
19.30 uur
22.25 uur

Ambtenaar
Voorzitter
Griffier
Aantal live kijkers
Beknopte weergave

Gemeentebelangen:
Dhr. T. Verwoerd
VVD:
Mw. K. ter Maat
GroenLinks:
Mw. J. van Borrendam
CDA:
Dhr. B. Vogelzang
PvdA:
Dhr. J. Israel
D66:
Mw. M. van der Meulen
Meedenken met Lochem: Dhr. L. de Goede
Dhr. Siemes, Hobama
Mw. Klein Brinke
Mevr. Lubberding-Lebbink
Dhr. Kraai, Stichting Buurtbelangen Larensebroek e.o.
Dhr. Buitink, Wakker Laorne
Dhr. Slagman, BEO (Belangenvereniging Exel en Omgeving)
Dhr. Weidema
Dhr. Hoek
Dhr. Bron
Dhr. Klein Kranenberg, LTO Noord afd. Achterhoek noord
Dhr. Meulenveld
Dhr. Tekelenburg, LochemEnergie
Dhr. H. van Zeijts
Dhr. B. Groot Wesseldijk
Mw. T. Osinga
Dhr. E. Haverkort
Dhr. P. de Boer
30 personen
Zie het videoverslag.

Conclusie

Dhr. Siemes spreekt in volgens bijlage 1
Mw. Klein Brinke spreekt in volgens bijlage 2
Mevr. Lubberding-Lebbink spreekt in volgens bijlage 3
Dhr. Kraai spreekt in volgens bijlage 4
Dhr. Buitink spreekt in volgens bijlage 5
Dhr. Slagman spreekt in volgens bijlage 6
Dhr. Weidema spreekt in volgens bijlage 7
Dhr. Hoek spreekt in volgens bijlage 8
Dhr. Bron spreekt in volgens bijlage 9
Dhr. Klein Kranenberg spreekt in volgens bijlage 10
Dhr. Meulenveld spreekt in volgens bijlage 11
Dhr. Tekelenburg, LochemEnergie spreekt in volgens bijlage 12
Adviserend op politieke avond van 21 september 2020

Meesprekers

College
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Bijlage 1 – Dhr. Siemes, voorzitter Hobama
Goedenavond allemaal,
Inspreken voor de concept RES is nog wel een dingetje. Voor de meeste burgers is de
RES een ver-van-mijn-bed-show is, maar het is wel een onderwerp dat diep ingrijpt in het
landschap en in de leefomgeving.
Ik probeer het te benaderen vanuit mijn positie als betrokken burger, die inmiddels ook
ervaring heeft met zonne-energie in Lochem. En daar word ik niet bepaald vrolijker van als
ik zie hoe dat toegaat.
Als ik het RES Concept lees zie ik een nota met veel ambitie, met veel slagen om de arm,
met veel merkwaardigheden, veel theorie en weinig praktijk. Wonderlijk er staat niets in
over de ervaringen, die inmiddels zijn opgedaan met windturbines en zonneparken. Dat
woord parken zet iedereen op het verkeerde been: het zijn industriële energie-installaties.
Dat klinkt heel anders. Behandel ze zodanig. En trap niet in de val, dat zonneparken goed
zijn voor de natuur en de biodiversiteit. Dat is een gotspe. Geen woord ook in de nota over
het voorkomen van verrommeling of aantasting van fraai landschap. Is er bij de RES dan
niemand die zich opwerpt als hoeder van het landschap?
Ik snap dat de energietransitie moet, maar doe dat wel zorgvuldig en realistisch. Waarom
wordt er een overdreven ambitie neergezet? Wethouders hebben er kennelijk een haasje
over van gemaakt met opbieden van windturbines en parken. Het is al lastig zat om die
transitie voor elkaar te maken, Pas de ambitie aan aan de landelijke doelstelling! Dat is
genoeg.
In dit kader is het ook volstrekt onbegrijpelijk dat in de RES zon op dak niet wordt
meegeteld. Gebeurt dat wel en je haalt ook de plus op de landelijke doelstelling weg, dan
kan de ambitie van 1,23 Terrawattuurt terug naar 0,75 of nog minder. Hanteer ook de
landelijk en provinciaal aanvaarde zonneladder en schroef zon op dak op. Laat
broodnodige landbouwgrond en waardevol landschap buiten schot, we hebben er al zo
weinig van.
In de nota staat een berekening dat 210 ha zonnepark langs wegen, water en
bedrijventerreinen kan. Maak dat prioriteit nummer een, en lever je niet, zoals nu gebeurt,
over aan ondernemers die belust op goudgerande subsidies overal parken willen
neerleggen. Ik houd mijn hart vast als ik in de nota lees dat honderden hectare
landbouwgrond nodig zijn. Spaar het landschap en voor zover er al landbouwgrond nodig
is zorg dan voor regie op locaties, zodat gebieden met hoge landschappelijke waarde
zoals Bekenschot buiten schot blijven. Zorg er ook voor dat binnen de RES de gemeenten
dezelfde voorwaarden hanteren. Gelijke monniken gelijke kappen. Zorg ook voor die 50
procent participatie als eis bij een project.
Tot slot, College en Raad beteugel de RES. Blijf met de beide benen op de grond staan.
Pas de nota aan en zeg straks nee tegen de overambitie. Dat komt het draagvlak voor
energietransitie ten goede.
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Bijlage 2 – Mw. Klein Brinke
Geachte Voorzitter, Dames en Heren.
Mensen, waar zijn we mee bezig ! Willen we weer het beste jongetje/meisje van de klas
zijn ? En overal vooraan staan ?
Er zijn of komen wel andere oplossingen van energie (zoals waterstof, zonnefolie en er is
al kernenergie), en na nu blijkt is gas toch nog niet zo smerig, ipv heel veel goede
landbouwgrond vol te leggen met grote elektrische installaties, genoemd ZONNEPARK !
Hoezo park ??
Straks komt er door al die klimaatveranderingen een te kort aan voedsel en dan hebben
we deze grond hard nodig. En zonnepanelen en/of windmolens kunnen we niet eten. Laat
staan recyclen !
In Duitsland liggen er gebouwen vol met afgedankte panelen en batterijen. In Amerika
worden enorm grote stukken grond gebruikt om afgedankte windmolens in stukken te
begraven. HA’s groot. Willen we de generatie na ons hiermee opzadelen ? Net als het
asbest nu.
Tevens hebben de meeste mensen géén idee hoe groot bijv. 16 ha is. Men praat dan over
ongeveer 24 voetbalvelden. En dan nog zien ze het niet. Pas als het er ligt. En ja, DAN
ZIJN WE TE LAAT ! Dan ligt het er voor zeker de eerste 25 jaar met een tijdelijke
omgevingsvergunning.
De Cleantech regio waarin Lochem valt samen met oa Apeldoorn, Zutphen hebben een
probleem. Apeldoorn en Zutphen hebben te weinig grond om grote zonnevelden aan te
leggen. Ze kunnen er wel windmolens kwijt, maar dan zullen ze tegen Lochem zeggen van
jullie velden met panelen ! Maar wacht nu eerst eens en kijk waar wat wel en niet kan.
Zodat Nederland straks niet één groot windmolen/zonnepark is en wordt.
Er kleeft een enorme SDE+ subsidie aan, die alleen door grote energiecowboys gebruikt
worden. Waarom deze subsidie niet naar de industrie voor het versterken van hun daken,
of voor brandveiligheid van de panelen op daken. Zij zijn juist diegene die de meeste
stroom nodig hebben. Je moet stroom opwekken op die plaatsen waar het nodig is. In de
RES worden particuliere zonnedaken helemaal niet meegenomen, terwijl de gewone man
hiervan profiteert. Hiervoor wordt de subsidie afgebouwd omdat ze bang zijn dat wij
hieraan verdienen.
Tijdens piekuren zullen er parken worden stilgelegd, omdat er dan teveel in één keer komt.
Dat is toch niet de bedoeling van de energiecowboys. En als omwonende in een
buitengebied vraag je toch niet om zo’n industriele installatie in je uitzicht, of naast je deur.
Daarvoor heb je niet gekozen om in het buitengebied te wonen ? Je moet zuinig zijn op
het coulisselandschap. Weg is weg !
En participatie is géén eerlijk en géén realistisch verhaal. Dit moet veel beter geregeld
worden. Dit is doorgaans een wassen neus. Hoe is dit te realiseren ? Niet onder
zonnepanelendelen. Slechte investering en een groot gevaar voor verlies. NIET doen !!
Er moet overleg zijn met omwonenden en géén mededelingen (want het plan is toch al
klaar). Als omwonende heb je het idee dat de bedrijven en initiatiefnemers eerder geloofd
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worden, en hebben meer credit bij instanties. Omwonenden worden alleen maar
aangehoord, er wordt niet naar hen geluisterd !
Zij de lusten, Wij de lasten !! Raad, doe hier wat mee !!
Inge Klein Brinke.
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Bijlage 3 - Mw. Lubberding
Geachte bestuurders en burgers van Lochem,
Eefde, 8 september 2020
Gisteravond ging het televisieprogramma ‘de monitor’ over de Veluwe.
Naast plek voor de fietsers en wandelaars moet er ook ruimte blijven voor natuur waar dieren in
alle rust hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.
Je merkt zeker in deze tijd, Coronatijd, dat mensen behoefte hebben aan wandelen en om de
natuur in te gaan. Het is heel belangrijk dat er voldoende ruimte is voor mensen om van de natuur
te genieten.
In Nederland is een hoge bevolkingsdichtheid. We leven met veel mensen op een kleine
oppervlakte. Daar moeten we zuinig op zijn. Waar zonneparken komen, gaat ruimte voor de natuur
verloren. Dieren passen niet in een zonnepark. In het weiland zie je graspiepers, ooievaars,
dassen, buizerds. We zien hier heel veel zwaluwen om ons huis. Ze scheren over het weiland
waar de koeien hebben gelopen. Dat gaan ze vast niet boven zonnepanelen doen. En
windturbines maaien heel veel vleermuizen, vogels en insecten uit de lucht. En dit alles doen we
om de natuur te redden????
Ik fietste altijd naar Twello maar als ik een keer over de A1 rijd huilt mijn hart en schieten de tranen
in mijn ogen. Wat afschuwelijk. Zo wil men de natuur redden.
Als jeugdarts kijk ik vooral naar de kinderen en hun gezin. Mensen zitten in Nederland al veel te
dicht op elkaar. Zorg dat er voldoende natuur blijft voor rust, sport en ontspanning.
Ik zie de prachtigste natuur in en boven de weilanden. Dat wordt allemaal vernietigd als daar
zonnepanelen worden geplaatst. Bovendien hebben we ook nog ruimte nodig voor woningbouw.
De zonnepanelen zijn bovendien het asbest van de toekomst. En batterijen zijn ook een groot
probleem.
Nederland is eigenlijk één grote stad. Daar is geen ruimte voor zonnepanelen en windturbines.
De zee optimaal gebruiken. Maar ook niet ten koste van alles. Maar het grootste deel van onze
aardoppervlakte bestaat uit zeeën.
Zon en windenergie zijn geen stabiele basis voor de stroomvoorziening. En die stabiliteit is een
heel belangrijk element van de energievoorziening
Alternatieven zijn:
1. Het ontwikkelen van kernenergie
2. Wij leveren voedsel voor het buitenland en wij betrekken energie uit het buitenland, waar
gewoon meer ruimte is.
3. Leg eerst daken vol zonnepanelen, zodat het niet ten koste gaat van de natuur.
4. Ga door met het ontwikkelen van alternatieve opslag van energie.
5. Geef bedrijven voorrang bij het ontwikkelen van Alternatieve energie en energiebesparing.
Huishoudens verbruiken minder dan 10 % van de Nederlandse energiebehoefte.
6. Stimuleer mensen om zorgzaam met de natuur en de leefomgeving om te gaan.
Ga met uw opdracht terug naar de provinciale en landelijke overheid. Het aanleggen van wind- en
zonneparken mag geen doel op zich zijn. Het doel moet zijn dat we zorgen voor de natuur, onze
leefomgeving, onze Aarde.
Bijdrage Joke Lubberding
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Bijlage 4 – Dhr. Kraai
Aan Burgemeester en Wethouders, en de gemeenteraadsleden van de gemeente
Lochem. De kwaliteit en inhoud van de Concept RES van de Cleantechregio stellen wij
zeer ter discussie. Waarom Stichting Buurtbelangen Larensebroek eo dit vindt, zal ik U
uitleggen.
Meten met verschillende maten
In het klimaatakkoord , dat gesloten is door een aantal partijen die zeker niet de hele
maatschappij vertegenwoordigen, is sprake van energietransitie op grote schaal, niet
alleen berustend op zon en wind, maar ook andere vormen zoals mestvergisting, geoenergie en waterstof. Tot spijt van velen wordt kernenergie hierbij niet genoemd. In het
concept van de cleantech wordt alleen uitgegaan van grootschalig zon en wind, andere
mogelijkheden worden genegeerd. Het is een feit dat zon en wind bij lange na niet ons
land kunnen voorzien van voldoende energie. Dat is geen zaak van technologie, maar van
klimaat. Nederland heeft relatief weinig zon en wind. Bovendien, ons land is welvarend en
gebruikt daardoor veel energie. We zullen ons land dus propvol moeten gaan zetten met
windparken en zonneweiden. Als één van de dichtstbevolkte landen ter wereld is dat geen
prettig vooruitzicht. Maar het is nog erger. We zullen ook nog een peperduur back-up
systeem operationeel moeten houden om energie te leveren op dagen met weinig zon en
wind.
Als wij de concepten van de ons omliggende regio’s lezen , dan wordt daar de energie
transitie voor 2030 voor 25-35 % ingevuld door zonnepanelen op daken van gebouwen,
een in het algemeen aanvaarde methode zonder veel kritiek. In het Cleantech concept
wordt dit in het geheel niet gedaan.
Het niet meenemen van andere alternatieven buiten grootschalig zon en wind en het
niet meetellen van energiebesparing vinden wij een gemiste kans!
Uit dit concept blijkt dat het uitgangspunt van de Cleantech commissie veel uitgebreider is
dan dat wat wordt gevraagd, zij vullen ook de energietransitie voor mobiliteit in waardoor
de opgave en de impact voor de totale omgeving veel groter is.
Staat de ontwikkeling van techniek stil?
Uitgangspunt van de opdracht is de techniek van heden. Waarom wordt in dit concept dan
nog de mogelijkheid meegenomen van solitaire windturbines terwijl wij weten dat dit niet
uitvoerbaar is gezien efficiëntie en kosten. Op dit moment zijn er in onze omgeving al geen
mogelijkheden meer tot het aansluiten van grootschalige energieprojecten, wordt dat in de
toekomst beter? Deze punten conflicteren met het uitgangspunt van de techniek van
heden. De natuurlijke fenomenen zon + wind zullen in ons land nooit de benodigde
hoeveelheid energie op een betrouwbare en betaalbare manier kunnen leveren, het
verbranden van biomassa is erger dan het verbranden van steenkool, en groene waterstof
is pas toepasbaar als we de groene energie hebben om het te maken. We moeten blijven
kijken naar alternatieven en uit de roze wolk rondom duurzaamheidsinitiatieven stappen.
Want het is de roze wolk die een gezonde discussie over alternatieven vertroebelt. Een
roze wolk die een echt goed groen beleid in de weg staat. Wij vragen om ruimte voor
alternatieven als bijvoorbeeld kernenergie. In de publieke opinie is kernenergie geen
taboe meer.
Uitgaande van die techniek en afspraken die gemaakt zijn door de landelijke politiek
vragen wij ons af hoe de aangegeven zoekgebieden tot stand zijn gekomen. Grootschalige
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zonnevelden wil men niet op agrarische grond en geluidsnormen worden in de nabije
toekomst aangescherpt waardoor grootschalige windparken in ons gebied waarschijnlijk
onmogelijk zijn, een misser van jewelste.
Burgerparticipatie een hol begrip!
Ondanks toezeggingen die gedaan zijn door dhrn.van ’t Erve en van Zeijst worden de
uitkomsten van de zeer suggestieve enquete van november 2019 toch meegenomen in dit
concept. In de landelijke procedure wordt duidelijk gesproken over draagvlak onder de
burgers voor de plannen die gemaakt worden, tot op heden zien wij die totaal niet terug in
de procesgang van de Cleantech commissie. Pas begin september 2019 werd een
voorlichtingsavond georganiseerd voor een select gezelschap die ook voor de
vervolgavond in november waren uitgenodigd. Iedere andere burger (veruit de
meerderheid) kan vaak alleen digitaal reageren , zelfs in dit geval weer op een
openstaande enquete (die je actief moet zoeken) waar al uit blijkt dat de enige optie voor
de Cleantech commissie is grootschalige zon – en windenergie. Dit is geen vorm van
draagvlak creëren maar de keuze opleggen en alleen vragen voor verfijning van de
invulling. Natuurlijk speelt Covid-19 hierbij een rol, omliggende regio’s waren hier vlotter
mee, maar voor zo een ingrijpende keuze voor flora, fauna, leefomgeving, gezondheid etc
mag dit geen argument zijn. Rond de jaarwisseling wil de gemeente nog wel een
mogelijkheid bieden maar gezien het tijdstraject wat de landelijke overheid
heeft vastgelegd is dat als mosterd na de maaltijd.
Wij leven toch in een democratisch land, waar is die democratie in de procesgang
rond het klimaatakkoord en rond de gang van zaken bij het ConceptRES akkoord
van de Cleantech regio?
Nut en noodzaak RES ter discussie:
Klimaatverandering is een razend ingewikkeld proces en de wetenschap is er nog lang
niet uit. Bovendien, de nieuwste wetenschappelijke resultaten laten zien dat de invloed
van CO2 op de temperatuur aanzienlijk kleiner is dan eerder geschat.
Onze oproep
• Wees kritisch, informeer u goed
• Hanteer een holistische/ integrale aanpak.
Het risico van de huidige werkwijze is dat de REs een eenzijdige technologische invulling
krijgt. Neem in eerste plaats ook zon op dak mee zoals in andere RES'sen, maar bekijk
het energievraagstuk ook integraal. Dat wil zeggen in afweging met andere zaken zoals
economie, toerisme, gezondheid / flora en fauna. wat mag het kosten/ wat bent u bereid in
de weegschaal te leggen? Geen ondoordachte zaken in ONS landschap. Raad, maak een
weloverwogen keuze.
• Stel duidelijke eisen/ randvoorwaarden:
verdiep je in afstanden van bijvoorbeeld windmolen irt gezondheid en doe dit samen met
uw inwoners
• doe een kosten- baten analyse;
Welke kosten maakt de gemeente nu om CO2 te verminderen?
Welke kostenstijging verwacht de gemeente door de RES uitvoering voor de inwoners?
Welk deel van de stroomprijs bestaat uit belastingen en netwerkdiensten?
Welk deel van de stroomprijs is daadwerkelijk stroom?
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Wordt de stroom uit gas en kolencentrales duurder door inpassing van wind en zonneenergie?
Wat zijn de kosten als de gemeente ipv uitstoot verminderen zich richt op uitbreiding van
rioolcapaciteit en opvang van regenwater?
Wat is de kostentoename van de netbeheerder voor het aansluiten van de duurzame
energie en hoeveel stijgt daarmee de energierekening voor de inwoners van de
gemeente?
Hoeveel SDE is er jaarlijks nodig voor de beoogde windturbines in de gemeente?
Hoeveel is dat per huishouden in de gemeente?
Wie krijgt die SDE subsidie?
Wat heeft het college met die SDE ontvangende partij afgesproken over de RES?
Hoe versterkt dit de economie voor iedereen?
Wie draagt de kosten voor het na 20 jaar opruimen van de windturbines?
• zoek draagvlak: echt! draagvlak.
Niet alleen met een online enquete. Wij hebben bijvoorbeeld een plan gelanceerd voor
een buurt energie strategie. Helaas heeft uw wethouder dit plan als het gaat om
energievraagstuk nog niet ondersteunt omdat u eerst het groter onderzoek wil afwachten.
Wij roepen u nogmaals op SAMEN met uw inwoners aan de slag te gaan
• Zorg voor collectief eigendom
In de Concept-RES wordt verder gemeld dat gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom (ff
checken of dit zo is). Streven naar 50% lokaal eigendom of zelfs tenminste 50% lokaal
eigendom
– beide doelen worden in de Concept-RES als uitgangspunt benoemd – vinden wij niet ver
genoeg gaan. Wij zijn van mening dat het streven gericht moet zijn op 100% lokaal
eigendom. Voorkomen moet worden dat een gemeente/gemeenschap haar collectieve
bezit
– wind, zon, aardwarmte
– ruimte geeft aan kapitaalverschaffers van buiten. Die vervolgens hiermee hun
zakken vullen. Dit zou toch echt op gespannen voet moeten staan met het idee van
duurzaamheid/ algemeen belang.
Stichting Buurtbelangen Larensebroek e.o.

Verslag van de Tafelgesprekken van de raad van Lochem d.d. 8 september 2020

10

Bijlage 5 – Dhr. Buitink
Inspraak Wakker Laorne op concept RES 08-09-2020
Aan het college van burgemeester en wethouders en de Raad van de gemeente Lochem.
Namens de belangenvereniging Wakker Laorne richt ik mij tot u.
Wij constateren dat het tot op heden onvoldoende gelukt is om de inwoners van de
gemeente Lochem duidelijk te maken wat het belang is van de RES. Inwoners zijn zich
niet bewust van de impact van de keuzes op de leefomgeving. Daarnaast ervaren wij dat
de materie enorm complex is. Als vrijwillige belangenvereniging ontbreekt ons de kennis
om een goed en compleet beeld te kunnen schetsen over de vraagstukken die er liggen.
Met deze kanttekeningen hebben wij de volgende opmerkingen en vragen over de concept
RES.
-Allereerst, hoewel buiten het kader van de Cleantech regio: wij zijn van mening dat
landelijk gezien niet de juiste keuzes zijn gemaakt. Grootschalige inzet op zon- en
windenergie die variabel is in de opwekking, zonder dat de technische oplossing voor
voldoende opslag er is, is in onze ogen een te groot risico. Deze keuzes kunnen op lange
termijn funest zijn voor de leefomgeving van de inwoners van Nederland en specifiek voor
de inwoners van onze fraaie coulisselandschap. De lange termijn effecten van
zonneparken en windmolens zijn nog onvoldoende duidelijk.
Te hoog bod
-De Cleantech regio kent een bandbreedte van 0,65 tot 0,96 Twh als regio deel van de
landelijke opgave. Wij zien geen onderbouwing voor een concept bod van 1,23 Twh. Het
concept-bod dient in onze ogen tussen deze 0,65 en 0,96 Twh te liggen. Wij verwachten
een aanpassing van het bod en een betere onderbouwing van het bod.
Zon op dak
-Waarom maakt de Cleantech regio de keuze om geen zon op dak mee te nemen?
Omliggende regio’s nemen 20 tot zelfs 35% van het bod mee met zon op dak. Het
meenemen van zon op dak leidt tot een aanzienlijk andere uitgangssituatie
Participatie
-De gemeente is ambitieus in haar klimaatdoelstellingen. Dit is te prijzen. Deze ambitie
verwachten wij ook in een concrete doelstelling ten aanzien van burgerparticipatie. Hier
stellen wij dat op dit punt de 50% lokaal eigendom uit het Nationaal Programma een
verplicht karakter dient te hebben. Wat ons betreft is deze 50% een ondergrens voor
lokale participatie.
Alternatieven
-Waarom maakt de Cleantech regio de keuze om geen alternatieven, naast grootschalige
zon- en windopwekking mee te nemen? Wij zien bij buurtregio’s bijvoorbeeld biocentrales,
mestvergisters en kleinschalige windmolens in het concept-bod terugkomen.
Wij vragen u schriftelijk te reageren op deze punten en vragen u deze overwegingen mee
te nemen in de besluitvorming.
Richard Buitink,
Voorzitter Wakker Laorne
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Bijlage 6 – Dhr. Slagman
Mijn dochter van 6 maakt zich zorgen over de komst van windmolens. Haar angst bestaat
uit de gedachte dat haar speelgoed uit de tuin zal waaien. Dit is natuurlijk grappig, maar
wij weten allen dat waar wij het vanavond over hebben een serieuze zaak is voor ons,
maar ook de generaties na ons.
Als werkgroep duurzame energie BEO-gebied hebben wij onlangs een enquête gehouden
om te peilen hoe BEO-leden denken over de mogelijke komst van windmolens. Deze
enquête is verstuurd naar 240 adressen en geeft met een respons van circa 70% een
representatief beeld van de mening van de bewoners van dit gebied.
Uit deze enquête blijkt dat 87% van de bewoners in ons gebied het niet eens is met de
plannen voor het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn dat mensen overlast
verwachten, van mening zijn de gebiedseigen waarden worden aangetast en men zich
zorgen maakt over hun gezondheid (61%).
“Landgoederen Ampsen en Verwolde – er is daar wel is waar ruimte – maar het zijn ook
unieke gebieden qua beleving, recreatie en cultuurhistorie. Het zijn de pareltjes van de
gemeente, er zijn dus zeer grote mitsen.” Deze tekst staat letterlijk in het document
“Verslagen lokale RES ateliers”. Wij verzoeken u als gemeenteraad deze waarden te
blijven respecteren mede in het belang van onze volgende generaties.
Wat dan wel, want niets doen is geen optie. Als er al windmolens geplaatst zouden
moeten worden is 73% van de respondenten van mening dat windmolens beter passen op
plekken waar al meer geluid of bebouwing aanwezig is zoals grote infrastructuur of
industrie. Deze uitkomst wordt ook teruggevonden in de resultaten van de enquête die
door de gemeente Lochem is gedaan. Echter neemt dit niet weg dat de huidige RES zich
te eenzijdig richt op de productie van energie van wind en zon. Het is niet de strategie die
we nodig hebben om op een duurzame manier invulling te geven aan de energiebehoefte
op momenten dat er geen zon of wind zijn.
Wat wij missen in de opzet van de huidige RES is wat ons als Achterhoek sterk maakt;
Noaberschap. Samen de schouders eronder en ruimte geven voor lokale initiatieven die
passend zijn bij het gebied. De respondenten (71%) geven de voorkeur aan het realiseren
van zon op dak. Wij verzoeken de gemeenteraad daarom zon op dak mee te nemen in de
invulling voor de RES en ruimte te geven aan de initiatieven die passend zijn in het gebied
waar het plaatsen van kleine windmolens en het vergisten van mest voorbeelden zijn.
95% van de respondenten is van mening dat de industrie van Lochem, waar circa 70%
van de energievraag vandaan komt, meer betrokken dient te worden bij de huidige
transitie. Het feit dat grootverbruikers door de huidige staffeling van de energiebelasting
extreem goedkope energie kopen draagt niet bij aan het ontplooien van initiatieven. Meer
evenredigheid in de staffeling van energiebelasting (de vervuiler betaald) zou bijdragen
aan een snellere energietransitie. Hier ligt een verantwoordelijk van de politiek.
Als wij kijken naar de omvang van het BEO-gebied (10%) en de oppervlakte reeds
gerealiseerde en nog geplande hoeveelheid zonneparken (10%) kun je stellen dat het
BEO-gebied reeds aan de invulling van de energieopgave heeft voldaan.
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Wij roepen de gemeenteraad op oog te hebben voor de leefomgeving en de invulling van
de RES op basis van lokale initiatieven te laten plaatsvinden. De mogelijkheden zijn er! Op
basis van de enquête zijn wij van mening dat het BEO-gebied niet geschikt is voor het
plaatsen van grote windmolens en dat focus van de RES op enkel energieproductie geen
duurzame strategie is! Alleen samen maken we de RES succesvol!
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Bijlage 7 – Dhr. Weidema
Vanwege het aantal pagina’s van de heer Weidema verwijzen wij u online door naar het verslag
van de heer Weidema: https://lochem.notubiz.nl/document/9140787/2
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Bijdrage 8 – Dhr. Hoek
1.Het concept RES plan heeft prachtige uitgangspunten:
 "Landschap leidend en de zonneladder past als DNA van onze regio". ( Daar
hebben we in Lochem nog niet veel van gemerkt.)
o Daarom primair zonneparken dicht bij stedelijke gebieden ( vraag en aanbod
bij elkaar) , bedrijven terreinen, infrastructuur , onderstations en pas in
laatste instantie in natuur en op landbouwgronden etc.
o Vogelbescherming : "Groene stroom uit natuur is geen groene stroom".
 Zon op daken als eerste prioriteit.
 Betere betrokkenheid van bewoners en ( daadwerkelijk) inspraak
Allemaal positief en hopelijk lering uit het onzalige plan Bekenschot waar dit allemaal
verkeerd gaat.
2.Echter er kleven belangrijke tekortkomingen aan het RES bod :
 Het plan is een overambitieuze ""overbieding" van ca 30% . Niet nodig en
daardoor zullen meer conflicten met burgers en politieke spanningen ontstaan over
( te veel) aan windmolens en zonne-installaties ( hou op met over "parken" en
"weides "te praten , beschouw het als industriële installaties, dan krijg je de juiste
benadering mind-set) .
 Verreweg meeste energie gaat naar industrie. Niets mis mee maar industrie blijft
buiten schot qua besparing en duurzame energie opwekking. Het principe "de
vervuiler betaalt" en dus ook de energie verbruiker gaat blijkbaar niet op. Alleen
een project van bv de papierfabriek in Eerbeek is niet genoeg.
 Het plan laat industriële daken hulpeloos buiten beschouwing in het bod.
Daarom moet overgecompenseerd en overboden worden. Als mobiliteit en
industrie wel neutraal zouden zijn tegen 2030 dan zakt de regionale 7,41 TWH naar
3,37 TWh dus meer dan halvering !!( pag 7). Daar is dus veel winst te behalen.
 Het excuus dat zonnepanelen op daken niet of moeilijk te verzekeren zijn klopt niet.
Een groot nieuw pand van Wila aan het kanaal komt haast geen zonnepaneel op.
Bv AON verzekert wel op grote schaal zonnepanelen ,als er maar bijtijds overleg
is.
 Het gevolg is dat het fraaie landschap van de regio en Lochem in het bijzonder
het intussen extra voor de kiezen krijgt .
1. Landschap heeft ook een economische waarde voor bewoners , ook van onze
steden , landbouw ,toerisme, bezoekers etc. Dat wordt vergeten. (Zie o.a. recent
onderzoek Moventum in het kader van de regionale energie transitie in de
gemeenten Apeldoorn, Brummen, Eerde, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en
Zutphen.)
 Subsidiëren van zon op bedrijfsdaken wellicht veel efficiënter dan van bv de veel te
hoge subsidies voor zon op de grond. Daar kan dan op worden bespaard.
3.Ruimte en landschap
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Zorgvuldig ruimte gebruik wordt vele malen genoemd maar de locatie criteria
zijn veel te ruim en te vaag. ( Overigens zijn de kaartjes in het rapport
onleesbaar).
Dat gaat alleen maar meer bestuurlijke problemen en weerstand , juridische
procedures opleveren bij verdere projecten ( zie Bekenschot waar het zonder regie
van de gemeente wordt overgelaten aan projectontwikkelaars die alleen op winst
uit zijn).
Vertaal de zonneladder veel concreter en vindt niet opnieuw het wiel uit :
o Neem de positieve criteria uit de omgevingsverodening van de provincie
Zeeland over :
 Een opstelling voor zonne-energie wordt uitsluitend toegelaten binnen
en aangrenzend aan bestaand stedelijk gebied en bedrijven
terreinen:
 op of aangrenzend aan gronden die (volgens het bestemmingsplan)
bestemd zijn voor infrastructuur, nutsvoorzieningen, stortplaats,
opstellingen voor zonne-energie of een windenergie
concentratielocatie.
Dus locaties langs de A1 en industriële gebieden langs het Twentekanaal
alles uitputten, voordat de aanval op het landschap wordt ingezet.
In 8.5 wil men de wettelijke regelgeving m.b.t bescherming van Natura 2000
gebieden al ter discussie stellen. Dat doet het ergste vrezen voor kwetsbaar
landschap en natuurgebieden.
(Dus geen wind of zonne installaties in wettelijk vastgelegde gebieden :
Gelders Natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszones, Ecologische
verbindingszones , Natuurambitie gebieden uit Provinciale
Natuurbeheerplannen , landgoederen , Bestemmingen "agrarisch met
waarden" en landschap en landbouwgebied,etc. )
Sluit dergelijke gebieden bij voorbaat uit , dat geeft aan iedereen duidelijkheid en
minder conflicten .
Neem afstands criteria mee, zet geen windmolen of zonne-installatie naast
degelijke gebieden . Het gaat ook om landschap beleving en externe werking .
Een op deze manier werkzame mee concrete "Zonneladder" op regionaal/
provinciaal en gemeentelijk niveau geeft meer houvast bij kiezen en beoordelen
van van locaties ongeacht grondeigendom .
Gemeente moet meer regie nemen en het niet overlaten aan willekeurige
grondeigenaren en projectontwikkelaars.
Zo nodig moet een gemeente in een vroeg stadium grond verwerven ,
enerzijds om het keuze proces in de hand te houden en om niet van
initiatieven van willekeurige grondeigenaren afhankelijk te zijn, anderzijds
om de potentiële kapitaalwinsten op grond prijzen aan de gemeenschap te
laten toevallen.
Er blijven dan nog genoeg mogelijkheden over maar je voorkomt veel disputen,
bestuurlijk geharrewar en weerstand.

4. Duurzame energie wordt gebruikt als motor ( ???) voor landschapsherstel en
beheer. Hoezo ????
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Besteed veel mee aandacht voor landschappelijke inpassing, niet alleen een
heggetje er om heen. Dit is tot nu toe een loze voorwaarde uit het huidige
beleidsplan zonne- energie van de gemeente Lochem.
Sluit aan op nationaal beleid voor meer bos om CO2 te binden. Dat wordt niet
meegenomen.

5.Financiele participatie ( naar aanleiding van vragen uit de Raad)
 Lijkt vaak politiek "aantrekkelijk " maar zoals bv Zonnenpanelendelen.nl (
geneomd in plan Bekenschot) het aanbiedt een zeer hoog en veel te
gecompliceerd risico- zoals van aandelen- maar zonder een overeenkomstig
( te laag) rendement. Zie bv plan Aadijk in Almelo. Spreker is bereid dit
nader toe te lichten.
 Eerder een doekje voor het bloeden , waar weinig mensen op zitten te
wachten. Het kan nooit landschappelijke schade compenseren.
 Gemeente kan veel beter projectontwikkelaars een "bod "laten uitbrengen op
een vooaf goed bepaalde locatie met daarin hoeveel "uitkering" zij aan de
omwonenden resp. gemeenschap willen doen. Ter verdere uitwerking.
6.Afsluiting
 Hobama is bereid constructief mee te denken en te praten over volgende stappen .
 Dank voor uw aandacht.
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Bijlage 9 – Dhr. Bron
REGIONALE ENERGIE STRATEGIE input voor de Raad op 8 & 21 sept 2020 &
vervolg traject rondom besluitvorming RES Gemeente Lochem
Geachte leden Gemeenteraad en College B&W Lochem Goedenavond allemaal,
Enkele pijnlijke en vervelende ervaringen uit Eefde-West mbt ontwikkeling windpark
IJsselwind op grond in de gemeente Zutphen en waarvan wij buren zijn. Ervaringen die we
u meegeven, omdat in de concept RES geen aandacht wordt besteed aan de positie en
belangen van naburige buurtbewoners om die in regelgeving & bestemmingsplannen op
voorhand gemeentelijk recht te doen in de RES.
U vergeet in deze CONCEPT-RES namelijk opnieuw het belangrijkste: zorg met nieuw
beleid voor draagvlak in de belangen van uw mede mens & buren van uw RES projecten
en dat zijn ook Stakeholders en inwoners van uw gemeente. NB: Burgerparticipatie regelt
het draagvlak niet!
1) Huidige SDE regels, subsidies & wet- en regelgeving voor windparken zijn zeer
onrechtvaardig en lokken windparken op foute locaties uit en vergeten
buurtbewoners te steunen en te belonen! De buren van dit soort initiatieven worden
opgezadeld met alle ellende en waarvoor zij niet hebben gekozen! Zijn heden ten dage
letterlijk zwaar de klos! Zij dragen de hoge kosten ( voor velen onbetaalbaar ) om juridisch
& procedureel hun rechten & belangen te verdedigen en die niet worden vergoed of
gecompenseerd.
2) Buren van een windpark dragen en ervaren behalve grote schade in procedure
ook grote schade en nadelen bij realisatie & exploitatie van het windpark. Hiervoor
worden ze met een fooi afgescheept. Planschade, waardedaling bezit, profijt &
burenregeling stelt niet veel voor en zijn fopspenen van de overheid &
initiatiefnemers om te stellen u wordt gecompenseerd…
3) Echte en serieuze Steun vanuit gemeente Lochem & Zutphen ontbreekt geheel
aan buren windpark; In de ontwikkeling van het windpark IJsselwind heeft gemeente
Lochem weliswaar conform draagvlak onderzoek ( 84% was tegen ) tegen deze
ontwikkeling gestemd en geen financiële steun aan de initiatiefnemers toegezegd.
Jammer is dat zij in het verlengde hiervan, ons als buren van het park nota bene,
niet wilde steunen in onze bezwaren en behalen van onze rechten in de procedures
tegen Zutphen en initiatiefnemers en, die nu nog lopen bij Provincie en RvS. Buren
van het windpark worden gewoon in de steek gelaten.
4) Waarom treffen Gemeenten geen beschermende maatregelen op voorhand in
bestemmingsplan(nen) & RES tbv buren windpark; Het is geen novum want andere in
dit land waren u al lang voor, maar deze regio loopt hierop nog zwaar achter. We hebben
meermalen gehamerd om planregels op te nemen in Bestemmingsplan(en) Buitengebied,
die onze gezondheid, leefomgeving en POSITIE beter beschermen nu en in de toekomst.
Maar let ook goed op initiatieven van uw buurt gemeenten in de regio en de gevolgen
daarvan.
Waarom bijvoorbeeld niet de eis vanuit de gemeente(n) dat buren van een windpark
bijvoorbeeld tenminste 1/3 van de SDE ontvangen van de initiatiefnemers naar rato
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van hun afstand tot het park en buren zijn degene die op minder dan 10 keer de
ashoogte van een windturbine wonen.
Afrondend: Buren van een windpark, zijn op dit moment zwaar de klos: Dan hebben
we het nog niet gehad over de belasting op en schade toe gebracht aan:
gezondheid, leef genot & welzijn. Kortom er is op al deze punten NU en in de
toekomst veel te verbeteren wil je draagvlak buurtbewoners inspireren & verwerven
en projecten van welke aard dan ook met hinder plaatsen nabij buurtbewoners.
Zorg voor veel betere balans in de windpark projecten als het gaat om verdeling van
de lusten en lasten en creëer fair en integer speelveld waarop belangen
buurtbewoners beter worden behartigd en geborgd. Zo moeilijk is dat toch niet en
grootste voordeel: de lastige projecten met hinder zullen veel sneller en beter tot
stand komen.
Gebruik uw gezond boeren verstand. Want de landelijke politiek werkt nog steeds
op en met valse principe(s).. daar waar het voer gestrooid wordt komen & lopen de
kippen….
U bent er met deze concept RES nog lang niet, maar nu aan wel aan zet DOE het
anders maar vooral EERLIJKER voor de buren van dergelijke projecten CREËER
DRAAGVLAK met name bij de Buren van dergelijke hinderlijke & lastige
WINDprojecten in uw beleid, planregels en bestemmingsplannen!! Het gaat om
invullen goed noaberschap zoals inspreker van LAREN al aangaf.
Het wordt tijd voor klimaatakkoord 2.0. want 1.0 is al passé!!
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Drs. Klaas A. Bron mede namens Eefde-West 06-53819246
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Bijlage 10 – Dhr. Klein Kranenberg
Geachte raad,
LTO Noord is voorstander van duurzame energie. De agrosector neemt 8 % van het
landelijke gebruik voor rekening terwijl het landelijke gebied nu al goed is voor 80% van de
duurzame opwek.
Of je nu kijkt naar oppervlakte, inwonersaantal of energieverbruik: langs alle maatstaven is
de ambitie van de CleanTech Regio bovenmatig. Natuurlijk zijn wij niet tegen ambitie
maar wel als de lasten daarvan vooral in ons werkgebied neerdalen. Dat is vooral het
gevolg van de hoge ambitie in grootschalige opwek uit zon. Wij zijn daar op tegen.
In de eerste plaats omdat grootschalige opwek uit zon ten koste gaat van onze
productieruimte. We hebben die hard nodig om de verduurzaming te realiseren in
grondgebondenheid, kringlooplandbouw en natuur inclusief werken. Dat komt allemaal
neer op extensivering. Om dat rond te kunnen rekenen hebben we onze hectares keihard
nodig. Maar ook levert de verspreide ligging van de velden decennia lang belemmeringen
op in de landbouwstructuur. Waar één eigenaar kiest voor het geld en zich laat overtuigen
door een ontwikkelaar hindert dit de ontwikkelmogelijkheden van bedrijven in de
omgeving.
Grootschalige opwek uit zon is zowieso niet interessant omdat het weinig efficiënt is , hoge
maatschappelijke kosten oplevert en een negatieve uitwerking heeft op de
duurzaamheidsinnovatie.
De piek uit deze opwek valt namelijk vooral als de elektriciteitsvraag laag is. Eerder dit jaar
leidde dat op momenten al tot een negatieve elektriciteitsprijs. Dat soort marktverstoringen
trekken de SDE pot leeg en ruineren de businesscase voor echt duurzame oplossingen.
Ambitieuze aanpak op grootschalige opwek uit zon is bovendien strijdig met artikel 2 van
het Europees Klimaatakkoord. Daarin staat dat de transitie plaats moet vinden zonder de
voedselproductie te bedreigen.
Als landbouw zien we tal van alternatieven die voldoende energiepotentie hebben om de
noodzakelijke uitstootbeperking te realiseren op een manier die ons niet in de wielen rijdt!
We roepen u op om een nadrukkelijke aantekening bij de RES CleanTech Regio te maken
dat de opwek uit zon niet ten koste moet gaan van landbouwgrond.
LTO Noord afdeling Achterhoek Noord
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Bijlage 11 - Dhr Meulenveld
Geachte voorzitter, leden van de Raad,
De bedoeling van de RES is dacht ik om een goede verdeling en inpassing te
bewerkstelligen van de opgave die het rijk heeft gesteld t.a.v. de energietransitie. Dat de
regio’s onderling een juiste verdeling maken en de lasten die die transitie meebrengen op
een zo goede en eerlijke manier verdeelt. Tevens dat zij rekening houdt met vigerende
regelgeving en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen dien aangaande.
Wij in Barchem hebben de indruk dat van een evenwichtige verdeling in de regio geen
sprake is, een onevenredig deel gaat naar Lochem toe en blijkbaar vindt het bestuur van
Lochem dat zij een grote rol moeten spelen in het geheel. Ik heb de indruk dat Lochem het
afvoerputje is van de energie ambitie van de RES.
Om op pole position in de race te lopen, de RESSEN bieden 150% van wat gevraagd
wordt, worden alle overige belangen en regelgeving ter zijde geschoven. Om maar een
voorbeeld te noemen: de zonneladder (motie Dik-Faber) wordt niet gehanteerd bij de tot
nu toe gerealiseerde zonnevelden en de aanvragen daar toe. Pas nu geeft de gemeente
schoorvoetend toe dat dit wellicht in het nieuwe beleid zou moeten.
Heel makkelijk en achteroverleunend laat men grote ontwikkelaars met verregaande
plannen die het landschap, flora, fauna en leefomgeving blijvend en verregaand aantasten
hun gang gaan en in feite sturen deze het beleid en niet de gemeente. In plaats daarvan
zijn er voldoende onbenutte terreinen, daken op woningen en industriële gebouwen die
benut kunnen worden. Zie bijvoorbeeld Wila. Dan roept de gemeente: we kunnen het niet
voorschrijven en verzekeringstechnisch kan het niet. Onzin, beleid kan aangepast worden
en aangeven dat de prioriteit van zonne-energie daar moet liggen waar ook het meeste
stroom gebruikt wordt. Dat is in Lochem de industrie, die 80% van de stroom in Lochem
gebruikt.
Paniek voetbal is er toegepast om maar te aan de wens te voldoen om binnen 10 jaar
energieneutraal te zijn, landbouwgrond die we hard nodig hebben in de toekomst en
natuurontwikkeling worden opgeofferd zonder dat de consequenties en effecten ten
aanzien van een landschappelijke inpassing goed in beeld en goed doordacht zijn.
Een argument om zonnevelden aan te leggen is dat deze bijdragen aan de biodiversiteit.
Ja ,ja, als je een bodem die eerst begroeid is met groen belegt met panelen ontstaat er
inderdaad een andere vegetatie. Maar tevens wordt de bestaande biodiversiteit ernstig
aangetast doordat ecologische verbindingszones doorsneden en verkleind worden. De
balans slaat negatief uit. Biodiversiteit door zonnepanelen is een illusie, een fata morgana.
Als die zonneparken zo goed zijn voor de biodiversiteit, waarom dan niet in de
natuurgebieden zoals Stelkampsveld, het Grote Veld of het Hagenbeek???
Gemeente pas op, dit is onomkeerbaar. Over de effecten van het langdurig afschermen
van de bodem door panelen komen steeds meer zorgen en meerdere onderzoeken (o.a.
door WUR) worden opgestart omdat men ernstige zorgen heeft over de aantasting van de
bodem en bodemleven.
Gemeente doe kalm aan, en bezint eer ge begint.
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Bijlage 12 – Dhr. Tekelenburg
Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,
Hartelijk dank dat u LochemEnergie heeft uitgenodigd op deze wijze onze visie en reactie
op de concept-RES van de Cleantech RES-regio te kunnen geven! Wij doen dat voor onze
900 leden, diverse samenwerkingspartners in de gemeente en ook namens onze
zustercoöperaties in de CleanTechRegio.
Voor wie ons nog niet kent: LochemEnergie is een burgerinitiatief; de lokale
energiecoöperatie, die sinds 2010 werkt aan de energietransitie in de gemeente Lochem.
We zijn tot een professionele organisatie uitgegroeid met veel vrijwilligers en
gespecialiseerde staf die bij alles wat ze doet werkt vanuit en met de lokale gemeenschap.
De winst die we maken vloeit terug naar de Lochemse gemeenschap, waarbij de leden
van de coöperatie bepalen hoe dat gebeurt. Participatie zit in onze genen en we zoeken
steeds naar het gezamenlijk belang. Dat doen we door:
 lokaal in collectief eigendom energie op te wekken: zonneparken en windenergie
 inwoners te ondersteunen bij energiebesparing (via energiecoaches een
campagnes (RRE)) en bij de opwek van duurzame energie op eigen huis, buurt of
straat
 ondernemers te stimuleren, adviseren en te ondersteunen bij het verduurzamen
van hun bedrijf
 elektrische deelauto’s aan te bieden (elektrip.nl).
De concept-RES is voor LochemEnergie van groot belang. In de RES wordt immers
bepaald hoeveel en waar de komende jaren zonne- en windenergie opgewekt gaat
worden. We spreken vanavond in, omdat we naast enig enthousiasme ons ook zorgen
maken over een aantal punten in de concept-RES zoals die nu voor ligt en omdat we
graag onze positie als energiecoöperatie in dat RES-proces aan u duidelijk willen maken.
LochemEnergie heeft samen met haar zes zustercoöperaties in de CTR een gezamenlijke
reactie opgesteld. Als LochemEnergie staan wij volmondig achter de punten die in die
gezamenlijke reactie verwoord staan. We werken samen met hen aan
gemeenschappelijke dienstverlening en projecten zoals op grootschalige wind.
LochemEnergie wil lokaal een duidelijke rol voor, van en door burgers oppakken en
verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering van de energietransitie in de gemeente
Lochem. We zijn in staat dat te doen en hebben de ambitie om een deel van de RESopgave in Lochem op te pakken in 50-100% lokaal eigendom.
Graag vragen wij aandacht voor de volgende aspecten uit de concept RES CTR:
1. Ons voornaamste punt van kritiek op de concept-RES is het feit dat het streven
naar minimaal 50% lokaal eigendom, uitgangspunt vanuit het Klimaatakkoord, niet
is opgenomen in de concept-RES van de Cleantech RES-regio. We hebben de
kennis, kunde en het benodigde lokale en regionale netwerk om dit te garanderen.
De potentieaanpak was vooral gebaseerd op de ook belangrijke
(landschaps)waarden en niet of minder op de acceptatie van inwoners. Waar het
Klimaatakkoord stevig inzet op participatie, beperkt de concept-RES van de
Cleantech RES-regio zich tot enkele vrijblijvende zinnen: 50% meedoen tot meeinvesteren. Maar dat is wat anders dan lokaal eigendom en zeggenschap. Het
uitgangspunt van minimaal 50% lokaal eigendom moet stevig geborgd worden in de
RES 1.0 en in het beleid van onze gemeente.
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2. Een tweede belangrijk zorgpunt is de participatie met inwoners in het traject om te
komen tot zoekgebieden en de rol van de coöperaties in het proces. Als
energiecoöperatie zijn we in gelijke mate betrokken bij de ontwikkeling van de
concept-RES als een individuele inwoner. Dat doet geen recht aan de rol die we in
de Lochemse energietransitie nu al spelen en willen spelen. De betrokkenheid van
de Lochemse samenleving bij de energietransitie is groot. Wij verwachten dat bij
het uitwerken van de uitvoeringsstrategie in de RES 1.0 rekening wordt
gehouden met de rol van coöperaties. We roepen dan ook op om ons en onze
zustercoöperaties in de Cleantech RES-regio een volwaardige rol te geven in de
RES organisatie, de ontwikkeling van de RES 1.0 en de uitvoering van de RES in
Lochem. Nu is het zaak dat de gemeente Lochem en de Cleantech RES-regio
aansluiten op onze coöperatieve, energieke en betrokken samenleving.
3. Wij adviseren in de RES 1.0 om het samenhangende totaalbeeld te schetsen (ook
mobiliteit) en kwantitatief te maken. Waarbij zichtbaar wordt dat de RES-ambitie
niet een afgezwakte provinciale/CTR-ambitie is. Daarnaast dringen wij erop aan dat
de verdeling in de mix tussen zon en wind wordt heroverwogen voor een betere
balans tussen vraag en aanbod gedurende het jaar.
4. Wij bevelen de CTR en de gemeenten aan om bij het onderzoek naar zon op dak
de volgende suggesties mee te nemen:
a. Ee een oplossing komt voor hoge netbeheerderskosten bij noodzakelijke
verzwaring van de aansluiting, waarmee projecten economisch haalbaar
worden.
b. Er een oplossing komt voor de verzekerbaarheid van dakinstallaties.
c. Een verplichtend karakter komt voor realisatie.
5. Het is positief dat de Concept RES ook ruimte biedt voor kleine clusters en solitaire
windmolens. Hiermee kan optimaal worden aangesloten bij bewonersinitiatieven
met een “dorpsmolen-achtig” karakter. Voorts vragen wij aandacht voor de grootte
(vermogen en afmetingen) van windturbines waarmee rekening wordt gehouden in
RES 1.0. Door de afbouw van de productiesubsidies (SDE) is de trend dat
windturbines een groter vermogen en grotere afmetingen moeten hebben voor een
economisch haalbaar windproject. Met name ook voor solitaire turbines en kleine
clusters is een hoger rendement noodzakelijk.
6. Het hoofdstuk over warmte is nog vaag. Wij dringen erop aan in de RES 1.0 ook
aandacht te besteden aan de perspectief voor aardgasvrije warmte in dorpen en het
landelijk gebied in de CTR. Daarnaast adviseren wij om bij potentiële
warmtebronnen aan te geven wat er voor nodig is om deze potentie daadwerkelijk
technisch en economisch te kunnen benutten, ook in verband met de samenhang
met het verduurzamen van de woningen (conversie naar lage temperatuur
verwarming).

Tonnie Tekelenburg
Namens LochemEnergie
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Bijlage 13 – Schriftelijke bijdrage
Geachte gemeenteraad van Lochem,
Vijftig jaar geleden, de tijd van de Club van Rome en de eerste Earth Day, hield ik op de
middelbare school een spreekbeurt over milieuvervuiling en energie. Destijds vond ik de
ontwikkeling rondom natuur en milieu zeer zorgelijk en nu zeker niet minder. De overheid
heeft zich in die vijftig jaar niet of nauwelijks constructief weten op te stellen. Industrie en
vervoer hebben zich op een manier kunnen ontwikkelen die nauwelijks meer te kenteren
is.
En nu ineens moet met stoom en kokend water het probleem ten koste van onze
leefbaarheid, sociale cohesie en gezondheid worden geforceerd.
Van deze drie punten maak ik mij het meeste zorgen over de gezondheid. De
gezondheidsrisico’s lijken evident, maar zijn nog niet volledig ondersteund door
wetenschappelijk bewijs. Molens plaatsen in afwachting van dat bewijs maakt de kans dat
de gezondheid van de inwoners in die jaren aangetast zal zijn en verwijdering van de
molens te kostbaar. Bij dergelijke risico’s heeft de overheid zorgplicht naar haar inwoners.
.
De wieken veroorzaken geluid. Omgevingsgeluid staat aan de top van gezondheidsrisico’s
door milieu. Het kan leiden tot slapeloosheid, concentratieproblemen, tinnitus.
Norm voor toelaatbaarheid van geluid was 45 db en is door de recente omgevingswet
verscherpt tot 40 db. Dat geldt voor vliegverkeer en derhalve ook voor windmolens.
Normen voor ’s nachts zijn aanzienlijk strenger en voor windmolens nog een omissie.
Deze nieuwe norm betekent dat er 380.000 geplande huizen niet gebouwd mogen worden
en grote gebieden rondom Schiphol het predicaat slecht leefbaar tot zeer slecht leefbaar
krijgen. Dat betekent dat gebieden waar windmolens geplaatst worden dat predicaat ook
krijgen en geen woningen meer gebouwd mogen worden.
Windmolens veroorzaken ook niet hoorbaar en wel degelijk voelbaar laag frequent geluid.
Zeer hinderlijke klachten die omwonenden aangeven, zijn: evenwichtsproblemen,
hoofdpijn, drukgevoel op de oren, luchtwegproblemen, hartritmestoornissen,
stofwisselingsproblemen en ook vroeggeboortes en aangeboren beperkingen worden met
de puls die dat geluid opwekt in verband gebracht.
Hartritme problemen bij de moeder kunnen bij het ongeboren kind tot diverse
ontwikkelingsproblemen, aangeboren beperkingen of vroeggeboorte leiden.
In een agrarische omgeving is de kans op Parkinson groter; hartritme problemen kunnen
die ziekte verergeren.
Slaapproblemen door geluid of licht remmen de ontwikkeling van de hersenen van
kinderen.
Recent is ontdekt dat één zwarte wiek maakt dat vogels voldoende worden afgeschrikt en
niet meer in de buurt van de molen komen zodat ze niet worden vermalen. In verband met
het sterk hinderlijke zwart-wit stroboscopische effect wordt een dergelijke molen niet bij
bebouwing geplaatst, maar in de Eemshaven. Wieken zijn wat grijs en steken niet sterk af
tegen de vaak wat grijze Hollandse luchten, maar wel tegen de helblauwe luchten die we
ook kennen. Dan ontstaat een hoog contrast en een soortgelijk effect als bij de zwart-wit
wieken.
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Eenzelfde effect zien we bij de slagschaduw. Een nog sterker stroboscopisch effect is
aanwezig bij de knipperende lichten. Dergelijke hinderlijke invloeden zijn wel toelaatbaar in
de nabijheid van bewoning?
Inmiddels hebben we met elkaar op dit moment een ernstige pandemie te doorstaan,
waarbij ook nieuwe inzichten naar voren komen.
Zo wordt aangegeven dat risico’s van diverse aard in een bepaald gebied zich opstapelen:
bijvoorbeeld industrie, verkeer, kans op veterinaire ziektes. In dat kader wordt Wuhan
vergeleken met Helmond, beide centra van corona-uitbraak.
Niet alleen risico’s uit de omgeving stapelen zich op; ook risico’s bij de mens: bv Parkinson
en infectie. Komt in beide gevallen de windmolen met bijbehorende risico’s erbij, dan kan
dat doorslaan tot ernstige problemen.
In mijn praktijk in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg maak ik in toenemende mate
ernstige problemen mee. In een omvang die het niveau van niet meer te hanteren nadert.
Ik denk dan aan een toename van infectieziektes, aangeboren problemen en
gedragsproblemen.
Weet ik zeker dat de windmolens dit alles veroorzaken? Nee, en ook niet alles, maar het
zal wel degelijk een serieuze factor zijn.
En hier zijn we op het punt waar de overheid haar inwoners bescherming zal moeten
geven.
We leven in een tijd waarin niet alleen Lochem, maar heel Nederland voor belangrijke
beslissingen staat. Maar ook een tijd met kansen. De Achterhoek wordt steeds vaker het
Toscane, het Italië van Noordwest-Europa genoemd. Gasten bij ons ook uit het verre
buitenland roemen de omgeving, prefereren het na hun bezoek aan Amsterdam en
Giethoorn daar zelfs boven.
En nu hebben we dus de keus: de gezondheid van de kwetsbare mens in de waagschaal
stellen en Laren en Lochem laten afglijden tot achterstandsgebieden zoals Helmond al
jaren is en Nederland vol bouwen met windmolens en een ontwikkelingsland laten worden
of moedig alternatieven zoeken zoals de energie opwekken en laten verwerken in het
buitenland om zo bijvoorbeeld ontwikkelingslanden kansen te bieden, waarbij zelfs velen
weer terug kunnen gaan naar het land wat ze zo lief is en waar hen ook een betere
toekomst te wachten staat.
Een crisis biedt kansen. Laten we die pakken en niet wachten op wetenschappelijk
onderzoek dat veel tijd nodig heeft. Laten we ons realiseren dat we met 50 % van de
kennis 100 % van de besluiten moeten nemen zoals onze minister president zegt.
Ik wens de gemeente veel wijsheid en sterkte toe bij het nemen van besluiten.
C. van Gendt
Klinisch Psycholoog kinderen en jeugd
( inbreng op persoonlijke titel en tevens lid werkgroep duurzame energie Exel en
omstreken)
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Bijlage 14 – Schriftelijke bijdrage
Opsteller: H. van Gendt (op persoonlijke titel als inwoner buitengebied Laren, tevens lid
werkgroep duurzame energie van de Belangenvereniging Exel en Omstreken)
Geachte gemeenteraad van Lochem,
Als groot voorstander van de transitie naar duurzame energie heb ik toch problemen met
de wijze waarop de energiestrategie in de Concept-RES is vormgegeven. Mijn
belangrijkste bezwaren zijn onderstaand puntsgewijs weergegeven.
1. Ik vind het uitgangspunt van de RES dat er 35 Twh aan schone energie binnen de
lands-/provinciegrenzen moet worden opgewekt onhaalbaar in ons dichtbevolkte land.
Ik adviseer als strategie om te kijken wat er opgewekt kan worden aan schone energie
zonder aantasting van landschap, leefomgeving en schade aan gezondheid, en de rest
van de benodigde schone energie te importeren (met waterstof als energiedrager). Hier
ligt ook een prachtige kans voor de Nederlandse koopmansgeest door de ontwikkeling van
minder welvarende gebieden binnen en buiten Europa.
2. Bij de indeling van Nederland in 30 regio’s is de suggestie gewekt dat een regio een
aantal samenhangende overheden betreft, met een eigen karakter. Toch is Lochem geen
onderdeel van de regio Achterhoek geworden, maar van de Cleantech regio /
Stedendriehoek. Ook onderdeel van deze Cleantech regio is de Veluwe, een enorm
natuurgebied waar (“niet kansrijk”) geen zonneparken geplaatst mogen worden. Als gevolg
daarvan liggen alle kansrijke gebieden voor zonne-energie in het Achterhoekse deel van
de Cleantech regio.
Mijn advies is om zeker grote natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Veluwe, Wieden en
Weerribben in zijn geheel uit de RES te halen, en daarna tot een evenwichtige regioindeling te komen.
3. De RES gaat voor de opwekking van windenergie a priori uit van de zeer grote
windmolens. Om precies te zijn 138 windmolens voor 1 Twh opgewekte energie. Deze
molens leveren per stuk dan 7,25 miljoen Kwh, met een masthoogte groter dan 100m, en
tiphoogte van 150-200m. Deze zijn er op land nog nauwelijks geplaatst, en dat is dus
grotendeels onbekend terrein wat betreft het effect op gezondheid, landschap en
leefomgeving. Zelfs de aanleg alleen trekt al een spoor van vernieling door de
leefomgeving.
Ik adviseer veel meer aandacht in de RES voor alternatieve oplossingen, zoals in de
Achterhoek bijvoorbeeld biogas in samenwerking met de veehouderij. Wat mij betreft heeft
zonne-energie de voorkeur en zouden deze grote molens alleen bij hoge uitzondering
mogen worden toegestaan, en dan nog alleen in een toch al industriële omgeving.
4. Wat betreft de lasten ligt het echte probleem van de grote windmolens niet bij de
bewoners van de kernen en de industrie, anders dan misschien irritatie over de
horizonvervuiling in de verte, en afname van de interesse van toeristen in het gebied. Het
probleem ligt vooral bij de direct omwonenden van de molens. Die krijgen de cumulatieve
maatschappelijke kosten voor hun rekening, met name de effecten van het geluid, het
geknipper, de slagschaduw, de laagfrequente beweging, lekken van broeikasgas, de
gezondheidsrisico’s, de waardedaling van hun huizen, afname van sociale cohesie, en
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verlies van hun (cultuur)landschap. De direct omwonenden zijn het kind van de rekening
en daar heeft de RES geen aandacht voor. Een (Duits) criterium hiervoor is een minimale
afstand molen-omwonende van 10 x tiphoogte, dus 1,5 a 2 km, maar dat is in Nederland
niet haalbaar.
Mijn advies is de echte kosten in kaart te brengen, in plaats van deze als verborgen kosten
af te wentelen op de direct omwonenden. Dus als de minimale afstand niet mogelijk is
uitkopen van omwonenden, of het bewonervrijmaken van een gebied ten behoeve van een
windmolencluster.
5. De voordelen van de opwekking van duurzame energie zijn volgens de RES voor de
regio. De RES probeert ervoor te zorgen dat bewoners en bedrijven voor minimaal 50%
meedoen in de totale investering van zonne- of windenergie bijvoorbeeld via een
omgevingsfonds of investeringsmogelijkheden voor inwoners.
Gezien het eerdergenoemde grote verschil in lasten lijkt dit geen eerlijke insteek, en pleit
ik er voor dit zodanig te regelen dat de opbrengsten voor vrijwel 100% gaan naar de direct
omwonenden die er daadwerkelijk door getroffen worden.
6. Wat betreft de besluitvorming staat in de RES dat de Concept-RES plaatsvindt buiten
de gemeenteraden en provinciale staten om. Pas de 1.0 versie mag door deze gremia
worden geaccordeerd. Dit lijkt ondemocratisch, omdat het van belang is juist in een
redelijk vroeg stadium te kunnen bijsturen, zeker gezien de vele aandachtspunten in het
concept.
Ik adviseer goedkeuring te vragen aan de gemeenteraden en provinciale staten, voor de
Concept-RES als basis voor de verdere ontwikkeling van de RES.
7. Tenslotte zijn er nog een aantal bijzonder onsympathieke trekjes aan deze ConceptRES die ik even kort wil noemen:
- Via een ingewikkelde en onnavolgbare redenering wordt het belangrijkste element van
de zonneladder, nl zon-op-dak buiten de opgave gehouden.
Volgens mij is dit is niet acceptabel. Juist zon-op-dak moet heeft draagvlak en dient alle
aandacht te krijgen. Daarna pas kijken we verder naar andere opties.
- De industrie wordt in de RES ontzien. Als deze in 2030 zelf nog niet energieneutraal is,
dan zou dat gecompenseerd moeten worden met zon en wind.
Dit is ernstig. Dus als de industrie niet levert draaien de omwonenden daar extra voor op.
Ik adviseer de industrie tijdig en dwingend aan te pakken
- Volgens de RES kan de Cleantech regio 0,75 Twh opleveren. Dat is met alle mitsen en
maren en moeilijkheden. Maar daarnaast worden nog genoemd de GEA, die 1,6 Twh
vereist, en de eigen Cleantech regio ambitie die opwekking van 7,41 Twh vereist.
Dit lijkt nogal onrealistisch en bijna absurd. Het is al bijna niet te doen, en dan nog 10 x
zoveel? Ik adviseer het te houden bij de opgedragen doelstellingen van het
klimaatakkoord.
- In paragraaf 5.4 wordt plotseling gesproken over de mogelijkheid om eventueel
windmolens van 5 Mw ipv 3 Mw in te zetten. Dit zijn dus de echte Eiffeltorens. “zo kunnen
we sneller ons concept-bod bereiken”. Ja, en dat zonder in te gaan op de extra gevaren
die dat met zich meebrengt.
- Dreigen met het Huis van Thorbecke is buitengewoon kinderachtig en gênant.
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Graag wens ik u veel wijsheid bij het besluitvormingsproces, en het beschermen van de
belangen van uw inwoners.

Dhr. H. van Gendt
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Bijlage 15 – Schriftelijke bijdrage
Geachte raadsleden,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik ‘in te spreken’ op dit belangrijke onderwerp op
8/9 middels deze brief. Waar ik uw aandacht vooral op wil vestigen, is op de regievoering.
Regievoering op waar wel en niet zonnepanelen en/of windmolens kunnen worden
geplaatst.
Dit is wat in het huidige beleid ontbreekt, waardoor iedereen met grond kan bedenken een
zonnepark aan te leggen. Er hoeft aan slechts een paar voorwaarden te worden voldaan
en een park is een feit. Zo ook het huidige geval in de buurt van Barchem. En zo mogelijk
ook tzt op de Rammelgoor.
Ik wil u met klem vragen, duidelijk te krijgen - en een standpunt in te nemen- welke
gebieden zich NIET lenen voor exploitatie van wind of zon. Wat mij - en een groot deel van
de buurtbewoners tussen Zwiep en Barchem - betreft zijn de gebieden rondom de
Lochemse berg hiervan uitgesloten. Vanwege:
- het landschappelijke karakter
- het toerisme (zie ook het LOP)
- en de landbouwactiviteiten - ook in de toekomst
- het ontwikkelen van natuurgebieden conform de wens van de provincie.
Er is uit onderzoek al gebleken dat de voorkeur van de bevolking uit gaat naar plaatsing
langs kanalen, snelwegen, rondwegen en op daken bijvoorbeeld. Laat het niet zo zijn dat
Lochem straks alle parken moet herbergen van de RES gemeenten omdat er toevallig
veel bruikbare grond ligt. Voer regie en duidelijk beleid om de kwetsbare of van grote
natuur- of toeristische waarden-gebieden te vrijwaren van zonne- en windparken.
Daarnaast wil ik nog wijzen op het feit dat 80% van de energie verbruikt wordt door de
industrie in Lochem. Maak hen medeverantwoordelijk en leg parken aan in de buurt van
de gebruikers. Ook dat is wederom niet in natuur- en landbouwgebieden aan de rand van
de gemeente.
U bent van harte uitgenodigd om een keer in de buurt te komen kijken.
Dank voor de overweging en met vriendelijke groet
Elsbeth van Lienden
Lindeboomsweg 7
7241 PR Lochem
0644355027
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Bijlage 16 – Schriftelijke bijdrage
Geachte mevrouw, geachte meneer,
Binnenkort zal de gemeenteraad zich buigen over het Concept RES waarin ondermeer de
toekomstige strategie rond de toepassing van windenergie wordt vastgelegd. Het is al
enige tijd bekend dat er zeer veel vogels kunnen sneuvelen door de ronddraaiende wieken
van windmolens, doordat vogels de draaiende wieken slecht kunnen waarnemen.
Bijgaand voeg ik een artikel toe uit De Volkskrant van 1 september j.l. dat op dit probleem
ingaat. Ik verzoek u dit artikel als bijdrage aan de discussie toe te voegen aan de stukken
voor de raadsleden.
Met vriendelijke groet,
Mona Bosschieter
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/te-veel-vogels-krijgen-klap-van-de-windmolen-maarwieken-verven-kan-helpen~bb9c9278/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Bijlage 17 – Schriftelijke bijdrage
Geachte Gemeenteraadsleden,
Ga naar de site van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en zie dat we
in 2019 slechts 8% duurzame energie hebben opgewekt in de verhouding zon 1%, wind
2% en biomassa 5% !
Inmiddels wordt algemeen erkend dat biomassa nog vervuilender is dan kolen! Dus
resteert er aan duurzame energie 3%.
Dit nadat er al miljarden hierin zijn geïnvesteerd en de Noordzee vol staat met windmolens
en het landschap wordt vervuild met zonneparken en windmolens.
Energieleveranciers voorspellen dat onze energierekening minstens 50% duurder zal
worden. Er moet dus een beter plan komen dan het huidige Klimaatakkoord.
De RES is een gevolg van het Klimaatakkoord.
Het Klimaatakkoord zal op termijn geheel onderuit worden geschoffeld. De biomassa is al
ontmaskerd en er zijn deelnemers aan dit akkoord die er hun handen nu al vanaf trekken.
Minister Wiebes zegt een groot voorstander te zijn van kernenergie maar dat hij de ingang
gezette subsidies niet kan terugdraaien.
(Bij de klimaattafels werden vertegenwoordigers van kernenergie angstvallig gemeden.)
We moeten ophouden met het gesubsidieerde gepruts met zon en wind en investeren in
kernenergie.
Dus niet de vraag waar we zonneparken en windmolens gaan neerzetten maar “out of de
box” denken. Durft de gemeenteraad van Lochem dit?
Mvg. Henk Wegh
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Bijlage 18 – Schriftelijke bijdrage
Geachte Toehoorders, Beste Raad,
Helaas kan ik vanavond niet in persoon aanwezig zijn bij het tafel gesprek. Graag had ik
de volgende zaken aan de orde willen stellen:
Positie Lochem binnen regionale RES is discutabel en dient te worden
heroverwogen
Met de aanpak van RES wordt beoogd en worden alle belanghebbenden op een schaal
die gemeente belangen overstijgt meegenomen in een proces van beleid bepaling en het
optimaliseren van het landelijke bod. Hierbij wordt beoogd te optimaliseren op het gebied
van opwekking van duurzame energie en brede draagkracht. De eenzijdige insteek van
Lochem om energie neutraal te willen worden en keuzes die al dan niet expliciet genomen
worden ten aanzien van methodes en hoeveelheid duurzame energie opwekking en
besparing doen geen recht aan de brede collectieve aanpak. Hierdoor ontstaat,
waarschijnlijk onbedoeld:
 Een discriminerende werking op de belangen afweging van belanghebbenden in
Lochem versus van belanghebbenden die toevallig net niet binnen de gemeente
grenzen wonen.
 Hierdoor wordt de op regionaal niveau ingestoken inspraak procedures doorkruist
en wordt de inwoners van Lochem de mogelijkheid ontzegd om profijt te hebben
van de beoogd gedegen belangenafweging op regionaal gebied.
 Hierdoor worden potentiële optimalisaties van mogelijkheden om duurzame
energie op te wekken door gebruik te maken van per locatie en regio geldende
omstandigheden gemist (bv wek wind energie op waar de meeste wind is en waar
bestaande netwerken het meest passend zijn)
De belangenafweging en het democratisch proces ten aanzien van de ambities van de
gemeente Lochem op het gebied van duurzame energie moet mijnsinziens ondersteunend
en ondergeschikt aan de regionale (Cleantec) aanpak en bieding worden opgesteld.
Wind versus zon
Binnen de Cleantec regio is duidelijk op grote schaal voorkeur voor zon boven wind.
Binnen de door de Gemeente Lochem voorgelegde aanpak lijkt Wind een ver boven
gelijkwaardig aandeel te krijgen. Dit terwijl de omstandigheden rond Lochem zich relatief
nog slechter lenen dan de rest van de cleantec regio en de rest van Nederland voor wind:
 Het klassieke kleinschalige coulissenlandschap zou door potentieel 250m hoge
windmolens ernstig en voor decenia lang aangetast worden, terwijl er alternatieven
in zonnen energie zijn die veel beter in te passen zijn. Vooral de voor zeer veel
mensen belangrijke beleving van natuurgebieden en historische landgoederen
zouden hierdoor veel meer dan noodzakelijk is worden aangetast.
 Wind kaarten laten zien dat de hoeveelheid wind in het oosten van het land
structureel lager is dan andere plekken in Nederland en mogelijk ook in andere
plekken van de Cleantec regio.
Een goede technische vergelijkende analyse zou moeten aantonen waar in de regio en
waar in Nederland windenergie, in verhouding tot investering, impact in hoogtemeters van
windmolens en impact op landschap en leefomstandigheden een overweging van wind ten
opzichte van zon zou moeten plaats vinden. Zolang deze analyse door de gemeente
Lochem niet gedaan wordt en objectief getoets kan worden, moeten de cleantec regio
conclusies leidend zijn in de keuze voor zon tov wind.
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Mijn overall conclusies die ik graag meegeef zijn:
 Het democratisch proces ten aanzien van het aandeel van duurzame energie
opwekking en besparing en de belangenafweging van belanghebbenden dient
ondergeschikt gemaakt te worden aan de aanpak en inspraak in de cleantec regio.
Eventuele afwijkende intenties en misschien zelfs beslissingen van gemeente
Lochem zouden moeten worden heroverwogen.
 In de afweging wind versus zon heeft het er alle schijn van dat de gemeente
Lochem een overweging ten gunste van wind voorstaat ten opzichte van regionale
voorkeuren en zeker ten opzichte van optimale effectiviteit en draagkracht in onze
directe omgeving. Binnen het commitment dat wij als gemeente gaan maken aan
de RES vraag ik de Raad om een aanpak te formuleren die primair uitgaat van het
benutten van alle mogelijkheden van zon en slecht zeer beperkt deze bron aan te
vullen met wind.
Vriendelijke Groet,
Willem van Weede,
Landgoed Ampsen
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Bijlage 19– Schriftelijke bijdrage
-Ik schrijf dit stuk tegen beter weten in. Wat ik ook zeg, wat ik ook doe,
ik heb het gevoel dat de burger weinig heeft in te brengen in de beslissingen van de
gemeente raden.
Langs deze weg onderneem ik een poging om aan te geven hoe de frustratie over
politieke beslissingen kunnen oplopen onder de bevolking. Veel mensen zijn lam geslagen
en nemen niet meer de moeite om zich te laten horen.
-

Toch wil ik mijn stem langs deze weg nog een keer laten horen.

Wat is Democratie?
Je mag eens in de vier jaar stemmen op de partij waarbij je de meest aansluiting vindt.
Vervolgens gaat die partij omwille van de formatie met een andere partij of partijen in zee.
Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat de partij enkele punten uit het programma moet
laten vallen. Het zou zo maar kunnen dat er weinig of niets meer overblijft van die
aansluiting. Dus heb je op de verkeerde partij gestemd.
-Het vreemde in dit geval is dat ik heb gestemd binnen de Gemeente Lochem, maar
worden mijn belangen flink geschaad door de beslissingen van de raad uit Zutphen.
-Ik wil u graag nog een keer meenemen in hoe een Gemeente bestuur behoort te
functioneren.
In een van de laatste nieuwsbrieven van IJsselwind en Waterschap Rijn IJssel wordt
beweerd dat het College van Zutphen “groen Licht geeft” voor het plan van de
windturbines in Eefde-west.
DAT KAN NIET!
Het is niet het college wat groen licht geeft maar het zouden de raadsleden moeten zijn,
jullie raadleden van Lochem zijn degene die kunnen bepalen of het licht op groen gaat of
op rood blijft staan bij plannen binnen de Gemeente Lochem.
-Het College heeft een adviserende rol, voert het dagelijks bestuur over de Gemeente en
voert de wetten uit.
-Maar U, raadsleden, u bent de wetgevende macht. U bent verantwoordelijk voor het wel
en wee van de burgers.
U zit hier om de belangen van de burgers te behartigen.
-Kortom, de burgers hebben het in een democratie voor het zeggen.
Hebben we in onze gemeente een Democratie of een Schijndemocratie?
Een korte uitleg hoe men omgaat met de democratie wat betreft de planning van
windturbines in Eefde-west.
-Om de mening van de omliggende bewoners te toetsen is een democratisch middel, het
draagvlakonderzoek, gebruikt. De grote meerderheid van de bevolking is tegen de bouw.
Toch gaan de Gemeente raad uit Brummen en Zutphen door met de plannen te realiseren.
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-De turbines worden, als het plan doorgaat, ongeveer 400 m. van de gemeente grens
geplaatst. Helaas houdt de overlast niet op bij deze grens.
-Hoe kan het dat de Gemeente raad van Zutphen kan beslissen over het wel en wee van
de burgers van de Gemeente Lochem en waarom komt gemeente Lochem niet op voor
deze burgers?
-Hoe kan het dat voordat het draagvlak onderzoek plaats vindt, IJsselwind zijn uiterste
best doet om investeerders te vinden voor het plan. Bij deze investering zit de boodschap
”Gaat het niet door dan bent u de investering kwijt. Dit heeft de uitkomst van het draagvlak
onderzoek zeker beïnvloed maar toch was er nog 84 % tegen het plan.
Hoe kan het dat er binnen de energie coöperaties gestemd moest worden, voor of tegen
het plan, terwijl als men tegen stemde de investering verloren zou gaan U begrijpt wat de
uitkomst van deze stemming in de verenigingen binnen het democratisch bestel was.
-Tijdens een gesprek met wethouder Matze uit Zutphen werd op mijn vraag of het
uiteindelijk allemaal om het geld gaat, volmondig “ja” geantwoord.
Nu ligt er wederom een plan, de regionale energie strategie om veel meer windturbines en
zonnecollectoren te realiseren.
Maar ik en meerdere burgers hebben het vertrouwen in de politiek verloren, wij zijn
radeloos en weten niet wat te doen om nog enig medezeggenschap te krijgen in plannen
zoals deze.
-Want de manier waarop in deze met de bezwaren van de burgers wordt omgegaan lijkt
nergens op. Juridisch schijnt alles goed in elkaar te steken maar voor de burgers zijn de
beslissingen, die tegen wil en dank, worden genomen een farce!
Dhr. Huisintveld
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Bijlage 20 – Schriftelijke bijdrage
Geachte griffier,
Bij deze wil ik u vragen om onderstaande e-mail-wisseling met wethouder van Zeijts
integraal toe te sturen aan de gemeenteraad als mijn bijdrage ten behoeve van de
raadsvergadering van 8 september a.s. over de concept-RES.
Met dank en vriendelijke groet,
Toon Sesink
Begin doorgestuurd bericht:
Van: Toon Sesink <A.W.MSesink1948@kpnmail.nl>
Onderwerp: Antw: RES
Datum: 6 september 2020 om 16:33:33 CEST
Aan: "Zeijts, H. van" <H.vanZeijts@lochem.nl>
Kopie: "Erve, S.W. van 't" <s.vanterve@lochem.nl>, Griffie <Griffie@lochem.intern>,
"Eggink-Meuleman, M.J." <m.eggink@raad.lochem.nl>
Geachte heer van Zeijts, beste Henk,
Dank voor uw reactie.
De termijn is nu met drie dagen verlengd. Ook dat is m.i. onvoldoende wil men kunnen
spreken van een zorgvuldige procedure. Temeer omdat veel inwoners uitsluitend kennis
genomen zullen hebben van de publicatie in de fysieke Berkelbode van 2 september.
Uw reactie roept verder nog enkele vragen op.
Heeft de gemeenteraad ingestemd met de vormgeving van het voortraject?
Hoe zijn de ongeveer honderd inwoners die betrokken waren bij het voortraject,
geselecteerd?
Namen deze mensen uitsluitend op persoonlijke titel deel of waren er ook mensen die een
organisatie, bedrijf of een bepaalde groep vertegenwoordigden? En zo ja, welke
organisaties, bedrijven, groepen zijn dat?
U geeft aan dat de gemeenteraad het laatste woord heeft over het eindbod van de
gemeente Lochem. Wat gebeurt er als de raad het concept-eindbod afwijst?
Tenslotte nog dit.
Ik zal de griffie vragen om deze e-mail en alles wat daaraan onderstaand is toegevoegd, te
beschouwen als mijn bijdrage richting de raad en dit toe te voegen aan de
vergaderstukken voor 8 september.
Met vriendelijke groet,
Toon Sesink

Verslag van de Tafelgesprekken van de raad van Lochem d.d. 8 september 2020

36

Op 4 sep. 2020, om 14:47 heeft Zeijts, H. van <H.vanZeijts@lochem.nl> het volgende
geschreven:
Geachte heer Sesink, beste Toon,
Ik begrijp uw reactie. Ik had dit ook al geconstateerd en aan laten kaarten bij de griffie. De
termijn is verlengd tot en met 6 september. Dit kon alleen niet meer worden aangepast in
De Berkelbode.
Ook in het digitale bericht is dit aangepast https://www.lochem.nl/laatstenieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/praat-mee-over-de-regionale-energiestrategie-enbeleid-voor-zon-en-wind-3607.html (bericht staat online sinds 27 augustus).
Alle (ongeveer honderd) inwoners die in het voortraject van de RES betrokken zijn
geweest, zijn daarnaast per mail geattendeerd.
Tussen concept- en eindbod volgt nog een traject met inspraakmogelijkheid. De
gemeenteraad adviseert over het conceptbod, maar beslist over het eindbod. Dus geen
eindbod zonder akkoord van de gemeenteraad. Er volgt dus nog een heel traject.
Hopelijk geeft dat wat meer inzicht.
Met vriendelijke groeten,
Henk van Zeijts

Op 4 sep. 2020 om 14:31 heeft Toon Sesink <A.W.MSesink1948@kpnmail.nl> het
volgende geschreven:
Geachte burgemeester, wethouder, griffier,
Met stijgende verbazing las ik gisteravond het GemeenteNieuws in de Berkelbode (deze
werd pas gistermiddag bezorgd in plaats van op de verschijningsdatum van de krant: 2
september).
Dit voorjaar heb ik, zowel via e-mail als aan tafel op het gemeentehuis, een uitgebreide,
zakelijke, maar ook plezierige discussie gehad met wethouder van Zeijts over de manier
waarop Lochem de burger wil betrekken bij de totstandkoming van de RES.
Ik voeg ter toelichting enkele e-mails die ik aan de wethouder heb verzonden hierbij.
De aanpak die de wethouder en het college voor ogen stond en was gecommuniceerd
naar de burger, werd vervolgens doorkruist door de coronacrisis.
Nu pakt de gemeente de draad weer op en kiest in afwachting van te organiseren
bijeenkomsten, voor inspraak richting de gemeenteraad.
In de Berkelbode wordt de burger de mogelijkheid geboden om mee te spreken in het
beeldvormende tafelgesprek op 8 september a.s., daaraan deel te nemen via computer of
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tablet of een schriftelijke bijdrage aan de raad te sturen. Voor al deze drie mogelijkheden
geldt de uiterste datum van 3 september. Dat is één dag na de verschijningsdatum van de
Berkelbode en in mijn geval een paar uur vóór de deadline. Deze gang van zaken doet mij
veronderstellen dat u de inspraak van de burger op dit onderwerp niet echt serieus neemt.
Burgers moeten in één dag (of minder) besluiten of men gebruik wil maken van de
geboden gelegenheid en hebben slechts een paar dagen de tijd om dit meespreken voor
te bereiden. Een schriftelijke bijdrage leveren wordt op deze manier al helemaal
onmogelijk gemaakt. Ik vraag mij af waarom u er kennelijk van uit gaat dat u op deze
manier de raad in voldoende mate kennis laat nemen van wat er over dit onderwerp leeft
in de lokale samenleving.
Graag hoor ik van u wat uw overwegingen bij deze aanpak zijn geweest.
Nog iets anders dat opvalt in het artikel: 'Op maandag 21 september 2020 adviseert de
raad het college over de Concept RES’. De raad is het hoogste orgaan in de gemeente,
vertegenwoordigt de belangen van de burgers in de gemeente, maar mag in dit zeer
belangrijke dossier dat elke burger raakt, slechts adviseren. Dat is te zien als
ondemocratisch en dus onacceptabel.
Tenslotte stuur ik u hierbij nog een link van een column van vandaag in de Telegraaf van
oud-PvdA-minister Plasterk over het Klimaatakkoord:
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1031991059/klimaatakkoord-1-0-de-prullenbak-in Deze
column spreekt boekdelen en zou elke lokale en landelijke bestuurder tot ernstig
nadenken moeten stemmen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Met vriendelijke groet,
Toon Sesink
PS: ik stuur een CC naar mevrouw Marja Eggink omdat zij fractievoorzitter is van de partij
waarop in 2018 heb gestemd.
Mailwisseling met wethouder van Zeijts:
6.3.2020
'Geachte heer van Zeijts,
Vandaag ontvingen wij uw uitnodiging voor het Energiecafé.
Het moet mij van het hart dat ik deze uitnodiging ervaar als een soort fopspeen. Dit gevoel
licht ik hierna toe.
U organiseert een dwdd-achtige setting waarbij diverse gasten aan tafel plaats nemen.
Deze gasten zijn aangedragen door de dorpsraden en LochemEnergie. Na de ’talkshow’
kunnen mensen een-op-een met u en andere gasten in gesprek gaan.
Deze opzet kent een aantal bezwaren:


voor inwoners die geen lid zijn van een dorpsraad -waarvan overigens de vraag is
wie, uit democratisch oogpunt bezien, zo’n raad eigenlijk vertegenwoordigt- is het
maar afwachten wie er als gasten worden aangedragen, welke opvattingen deze
gasten te berde gaan brengen en of er een afgewogen verdeling zal zijn tussen het
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aantal voor- en tegenstanders van de geplande vormgeving van de zogenaamde
energietransitie
de stad Lochem ken geen ‘dorps'raad; wie bepaalt in dit geval welke gasten
aanschuiven namens de inwoners van de stad Lochem
LochemEnergie is een belangen-/lobbyclub waarvan de burger niet kan verwachten
dat zij voldoende kritisch staat tegenover de energietransitie
het na de talkshow in gesprek kunnen gaan met u en andere gasten is op zichzelf
een goed idee, maar het ontneemt mensen die een kritisch geluid willen laten horen
de mogelijkheid om dat en plein public te doen.

Het heeft erop deze manier toch enigszins de schijn van dat de gemeente door deze opzet
te kiezen, kritische stemmen bij voorbaat zoveel mogelijk uit de weg wil gaan.
Vastgesteld moet worden dat het Klimaatakkoord waarop het college van B&W zich
baseert voor haar beleid, op een zodanige wijze tot stand is gekomen dat de burger
daarop geen enkele invloed heeft kunnen uitoefenen. Als nu ook de gemeente nog een
werkwijze kiest die teveel overkomt als een zoethoudertje, is dat fnuikend voor het
vertrouwen van de burger in de (gemeentelijke )overheid.
Ik wil u daarom vriendelijk vragen om een andere, meer gebalanceerde opzet te kiezen
waarbij in ieder geval ook kritische stemmen in de volle openbaarheid gehoord kunnen
worden.
Met vriendelijke groet,
A. Sesink’
6.3.2020
'Geachte heer Sesink,
Dank voor uw mail. Goed dat u doorgeeft hoe de brief bij u overkomt. Ik pik er twee zaken
uit.
Het klopt dat B&W het klimaatakkoord volgt. Dat is niet voor niets. Het klimaat verandert
onder invloed van de mens, met een zeer grote waarschijnlijkheid. Nederland heeft
getekend voor het klimaatakkoord in Parijs en dat is geratificeerd door het Nederlands
parlement. Democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. In Lochem die gemeenteraad
zich al in 2007 uitgesproken klimaatneutraliteit na te streven. Democratisch gekozen
volksvertegenwoordigers. Als B&W richten we ons dus op maatregelen die bijdragen aan
energiebesparing en overstap naar schone bronnen. Voor ons is dat geen vrijblijvende
opdracht.
Uw wens is dat kritische stemmen in de openbaarheid kunnen worden gehoord. Die ruimte
is er. Aan tafel zullen ook kritische geluiden te horen zijn. Bijvoorbeeld op de eerste avond
in Barchem schuift een vertegenwoordiger van Hobama aan (de vereniging tegen het
voorgenomen zonnepark). Daarnaast kunnen mensen uit het publiek vragen stellen of een
kritische stelling innemen. Ik denk dat het juist heel waardevol is als alle perspectieven
aan bod komen, want dat is ook de realiteit: mensen denken verschillend over de
energietransitie. Voor mij zou dat bijdragen aan een geslaagde avond.

Verslag van de Tafelgesprekken van de raad van Lochem d.d. 8 september 2020

39

Kanttekening: het hoofddoel van het energiecafe is om mensen te informeren. Er moet dus
voldoende gelegenheid zijn om inhoudelijke vragen te stellen. Maar daarbij moet er ook
ruimte zijn voor kritische stemmen. Ik zal dit met de presentator overleggen.
Nogmaals dank voor uw mail. Ik hoop u bij een van de energiecafes te zien!
Met vriendelijke groeten,
Henk van Zeijts’
7.3.2020
'Geachte heer van Zeijts,
Fijn dat u zo snel reageert. Dank daarvoor.
Uw antwoord is voor mij aanleiding om daarop te reageren.
Vooraf: ook ik ben uiteraard voor de schoonst mogelijk energietoepassingen. De
kernvraag hierbij is waarmee en op welke wijze dat doel te bereiken is.
Ik ben blij met uw toezegging dat er tijdens het Energiecafé ruimte zal zijn voor kritische
stemmen uit het publiek.
Uw opmerkingen over het democratisch proces kloppen op een aantal punten.Op een
aantal punten echter ook niet.
In de verkiezingsprogramma’s 2017 van in ieder geval twee van de regeringspartijen waarvan één de grootste is-stond vrijwel niets over klimaat, energietransitie enz.. Laat
staan over de vormgeving van dat laatste. Veel kiezers hebben daarom in 2017 hun stem
niet mede kunnen baseren op de uitspraken van de partij van hun keuze op het punt van
energie en klimaat. Uit democratisch oogpunt bezien is dat een onjuiste gang van zaken,
zeker omdat het over een onderwerp gaat dat zo diep kan ingrijpen in de persoonlijke
levenssfeer van mensen.
Vervolgens zijn de zogenaamde ‘klimaattafels’ opgezet. Aan deze klimaattafels zaten heel
veel mensen en organisaties. De burger zelf echter niet. De deelnemers kwamen uit de
hoek van milieu-activistische organisaties, lobby- en belangengroepen (waaronder de
installatiebranche) en organisaties zoals de ANWB en Vereniging Eigen Huis. Deze laatste
twee organisaties namen zelfs niet de moeite hun miljoenen leden te raadplegen alvorens
hun oordeel te geven over het eindresultaat van de klimaattafels.
Het waren dus vooral voorstanders van en belanghebbenden bij zon en wind en
tegenstanders van gas en belanghebbenden bij het in de ban doen van gas die bepalend
waren voor de inhoud van het klimaatakkoord dat aan deze klimaattafels werd gesloten.
Kritische stemmen en ook voorstanders van kernenergie werden geweerd.
De Haagse politiek omarmde in meerderheid het op deze wijze tot stand gekomen
klimaatakkoord. Dat kun je democratisch noemen, maar het heeft daar, gelet op de
geschetste voorgeschiedenis niet heel veel mee te maken. De partijen die instemden met
het klimaatakkoord hadden er daarom beter aan gedaan het akkoord in een referendum
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aan de bevolking voor te leggen. Dat deed men echter niet en het proces van 'over-uzonder-u' ging gewoon verder.
Kortom, er is uit democratisch oogpunt, uit een oogpunt van zeggenschap van de burger,
heel wat af te dingen op de totstandkoming van het klimaatakkoord.
Ik zou het verder erg op prijs stellen als u nog zou willen ingaan op de overige
kanttekeningen die ik heb geplaatst. Zoals de principiële vraag naar de democratische
legitimatie van de dorpsraden. In dat kader valt tevens op te merken dat de dorpsraad
Eefde al drie tot vier jaar niet meer functioneert. Hoe kunnen de inwoners van Eefde zich
vertegenwoordigd voelen door een dorpsraad die in feite niet meer bestaat?
De deelname/inspraak van de inwoners van de stad Lochem is niet geregeld. Dat is niet
acceptabel, als was het maar omdat Lochem de grootste kern is binnen onze gemeente.
LochemEnergie neemt een prominente plaats in in het Energiecafé. Nogmaals, dat lijkt mij
ongewenst, niet zuiver. Waarom niet onafhankelijke deskundigen uitgenodigd zoals
energie-onderzoeker Remco de Boer (oa BNR, FD) en/of Martien Visser, lector
energietransitie Hanzehogeschool Groningen?
Met vriendelijke groet,
Toon Sesink'
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Bijlage 21 – Schriftelijke bijdrage
Mevr. Kros
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Bijlage 22 – Schriftelijke bijdrage

Concept RES van de Cleantech Regio (CTR)
Gezamenlijke reactie van de energiecoöperaties CTR
Cleantech Regio, 25 augustus 2020
De CTR heeft in een korte tijd een concept-bod neergelegd waarin op hoofdlijnen wordt
beschreven wat de RES-doelstellingen zijn en hoe deze kunnen worden ingevuld. Wij
spreken onze waardering uit dat de CTR een stevige ambitie voor de komende 10 jaar
heeft vastgesteld en u het heeft aangedurfd om ook geografisch indicatief aan te geven
waar u de grootschalige opwek ziet landen. Wij zijn minder gelukkig met de wijze waarop
bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd en betrokken bij
de totstandkoming van de Concept RES. Als energiecoöperaties hebben wij in
ontwerpateliers onze mening mogen geven, maar vervolgens zijn wij niet betrokken bij
de afwegingen. Als gezamenlijke energiecoöperaties hebben wij wel meermaals
aangegeven dat wij bereid zijn om deel te nemen in de werkgroep en daar onze ervaring
en expertise op gebied van grootschalige opwek en bewonersparticipatie in te brengen.
Wij hopen bij de totstandkoming van RES 1.0 wel te worden betrokken bij de afwegingen
en bij het ontwerpen van het model van 50% lokaal eigenaarschap.
Wel constateren wij dat de snelheid waarmee dit concept tot stand is gekomen en de
beperkingen door Corona-maatregelen, een echte maatschappelijke dialoog over de
keuzes en maatregelen in de weg hebben gestaan. Wij gaan ervan uit dat deze dialoog
een volwaardige rol krijgt in het traject van concept naar RES 1.0. En dat er ruimte is om
op basis van deze dialoog ambities, keuzes en maatregelen verder te optimaliseren.
Onderstaand vindt u per hoofdstuk onze belangrijkste opmerkingen op de Concept RES.
Het is een gezamenlijke reactie van de energiecoöperaties in de CTR. Tevens zijn de
opmerkingen een uitnodiging en aanbod om als energiecoöperaties actief met u mee te
denken en te doen bij de totstandkoming van de RES 1.0 en de uitvoering van de
maatregelen.
1. Wat staat er in deze Concept RES
In hoofdstuk 1 wordt aangegeven dat de RES specifiek ingaat op het regionale conceptbod voor grootschalige energieopwek (zon en wind) en duurzame warmte. Deze scope is
logisch omdat door het Nationaal Programma RES op deze terreinen ook naar het
regionale bod is gevraagd. Om tot verdergaande beperking van de CO2-uitstoot te komen
richting een energieneutrale regio zijn bijvoorbeeld ook duurzame mobiliteit en een
energiezuinige bebouwde omgeving essentiële thema’s (incl. verduurzamen en
aardgasvrij verwarmen van bestaand vastgoed). En ook het slim koppelen en
sturen van vraag en aanbod van energie en (tijdelijke) opslag zijn noodzakelijk om de
doelstelling te halen.
Wij adviseren in de RES 1.0 dan ook het gehele plaatje te schetsen. Daarmee wordt
voor de gemiddelde lezer de energietransitie niet platgeslagen tot opwek en
warmtebronnen en worden discussies over andere zaken die buiten beschouwing
zijn gelaten, voorkomen.
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2. Ons concept bod
In hoofdstuk 2 wordt het concept-bod beschreven. Wij zijn blij dat er een stevige ambitie is
neergelegd voor het realiseren van grondgebonden zonne-energie en windenergie. Wij
betreuren het echter dat de provinciale doelstellingen, tot stand gekomen in het Gelders
Energieakkoord, zijn losgelaten. De CTR-gemeenten, bedrijven en energiecoöperaties
(georganiseerde burgers) zijn deel van dit samenwerkingsverband en betrokken geweest
bij het formuleren van deze gemeenschappelijke ambitie.
Voor de gemiddelde lezer zijn RES- en provinciale doelstellingen niet meer te begrijpen.
Ook de relatie met een energieneutrale CTR is niet meer navolgbaar. Wij adviseren bij dit
hoofdstuk in te gaan op de onderlinge en samenhangende ambities RES, provincie en
CTR. Ook hier ligt weer een nadrukkelijke relatie met besparen in de gebouwde
omgeving en de duurzame mobiliteit. Maar ook met de grote potentie van zon op dak.
Voor een gezonde energiemix vinden wij de verhouding zon en wind onevenwichtig. Met
name in de winter zal de elektriciteitsvraag sterk stijgen als gevolg van de elektrificatie van
verwarming (warmtepompen). In de winter is de productie van zonne-energie beperkt. Dit
veroorzaakt een onbalans op het net. Een gedeeltelijke verschuiving van zon naar wind
kan problemen met de netcapaciteit beperken en sluit beter aan bij de gewenste
gelijktijdigheid van opwek en gebruik. Dit wordt ook bevestigd in de reactie van
netbeheerder Liander.
Wij adviseren in de RES 1.0 om het samenhangende totaalbeeld te schetsen en
kwantitatief te maken. Waarbij zichtbaar wordt dat de RES-ambitie niet een
afgezwakte provinciale/CTR-ambitie is. Daarnaast dringen wij erop aan dat de
verdeling in de mix tussen zon en wind wordt heroverwogen voor een betere balans
tussen vraag en aanbod gedurende het jaar.
3. Potentieaanpak
Wij vinden het een gemiste kans dat de energiecoöperaties niet als een volwaardige
gesprekspartner bij de totstandkoming van de Concept RES zijn betrokken. Wij mochten
onze ideeën inbrengen bij de ateliers, maar waren niet betrokken bij de afwegingen en de
keuzes. Daarmee is de potentieaanpak vooral gebaseerd op landschap(swaarden) en niet
of minder op acceptatie van bewoners en bedrijven en de kracht om actief mee te doen in
de energietransitie. Vanuit maatschappelijke acceptatie (een van de vier pijlers onder de
Concept RES) heeft de lokale en regionale maatschappelijke betrokkenheid bij de opwek
de voorkeur, in plaats van ontwikkeling door grote commerciële partijen waar de winst
wegvloeit uit de omgeving en de regio.
Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in de beschreven uitgangspunten, maar ze zijn nog
onvoldoende om een maatschappelijk gedragen fundament te leggen op de uitdaging
waar we voor staan. De onderbouwing van de keuzes, hoe globaal soms ook, laat te
wensen over. Er is gewerkt met een veelheid aan criteria, stappen, principes,
aandachtspunten etc., maar het is niet transparant hoe hiermee is omgegaan.
In een ontwikkelstrategie moeten naar onze mening ook de participatieve en coöperatieve
uitgangspunten worden meegenomen. Deze zijn voorwaardelijk om op snelheid en schaal
een antwoord te bieden op de energietransitie en ervoor te zorgen dat er een stevige en
professionele basis in de samenleving ontstaat om ook na 2030 de veel verdergaande
uitdaging op te pakken. Maatschappelijke participatie, eigendom en capaciteitsopbouw
komen in de Concept RES onvoldoende terug.
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In het Nationaal Energie Akkoord en het Klimaatakkoord wordt stevig ingezet op
participatie. De Concept RES beperkt zich tot de enkele zinsneden: “ we proberen ervoor
te zorgen dat bewoners en bedrijven voor minimaal 50% meedoen……” en
“ontwikkelingen van onderop, hebben de voorkeur”.
Dit is voltrekt onvoldoende en baart ons zorgen gezien de gewenste bewonersparticipatie
bij grootschalige opwek en de keuzes in de warmtetransitie.
In lijn met het Klimaatakkoord pleiten wij voor het uitgangspunt van minimaal 50% lokaal
eigendom bij het realiseren en exploiteren van energie opwek-installaties. De
energiecoöperaties in de CTR hebben hier ervaring mee. Zo worden 2 van de 3 nieuw te
realiseren windturbines nabij Zutphen, die in het RES-bod zijn meegenomen, 100%
coöperatief ontwikkeld en zijn de coöperaties betrokken (al dan niet in samenwerking met
commerciële partijen) bij diverse zowel wind als zon op land projecten. Diverse grote winden zonontwikkelaars hebben inmiddels ook een voorkeur voor gezamenlijke ontwikkeling,
terwijl landelijk ook met deze ontwikkelaars en de landelijke koepel van
energiecoöperaties (Energie Samen) hierover afspraken zijn gemaakt. Daarmee kan en
moet de 50% lokaal eigendom worden geborgd in het RES en in het gemeentelijk beleid
zodat het een uitgangspunt is bij initiatieven en aanbestedingen. (Zie hiervoor de
participatiewijzer en de Q&A Nationaal Energie Akkoord). Er zijn inmiddels goede
voorbeelden van succesvolle 100% coöperatieve en grootschalige opwek-projecten zoals
Windpark Nijmegen-Betuwe, Betuwewind en Windpark Krammer.
In de strategische lijnen (Hfst 3.3) wordt 50% meedoen door bedrijven en bewoners
beperkt tot mee-investeren. Mee-investeren is wat anders dan lokaal eigendom. Bij lokaal
eigendom deelt de lokale gemeenschap immers mee in winst, terwijl bij mee-investeren
slechts investeerders profiteren van een jaarlijkse rente uitkering. Bovendien bestaat
participatie uit veel meer dan mee-investeren en gaat ook over procesparticipatie,
projectparticipatie, mede-eigenaarschap en zeggenschap. De coöperaties in de CTR
werken op veel terreinen samen, hebben expertise en praktijkervaring met:
• Projectontwikkeling grondgebonden coöperatieve zonneparken en wind op land;
• Innovatieve opwekprojecten waaronder een zonnepark op een voormalige, nog niet
afgedichte
stortplaats en waterkracht in de Berkel;
• Organiseren van 50% - 100% lokaal eigendom;
• Samen ontwikkelen en samen exploiteren met commerciële partijen;
• Financiering van grote projecten (met eigen en vreemd vermogen, inclusief crowd
funding);
• Betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden (participatie, transparantie en
communicatie);
• Gezamenlijke coöperatieve eind-ontwikkelorganisatie (IJsselwind).
Wij vragen dringend om het in de RES 1.0 minimaal 50% lokaal eigendom stevig te
borgen en te zorgen dat dit ook tijdig wordt vertaald in het gemeentelijk beleid van
de betrokken gemeenten. Daarnaast vragen wij tevens de rol van maatschappelijke
partijen waaronder (maar niet exclusief)energiecoöperaties bij het organiseren van
lokaal eigendom, te verankeren.
4. Zonne-energie
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Hoofdstuk 4.4.3 gaat in op onderzoek naar meer zon op dak. Er is nog een zeer grote
potentie voor zon op particuliere en nadrukkelijk ook op bedrijfsdaken. Een
winstwaarschuwing is echter op z’n plaats. Toepassing van de zonneladder gaat volledig
mank voor veel bedrijfsdaken omdat in de praktijk blijkt dat daken afvallen vanwege te
zwakke technische constructie, eigendomsverhoudingen, verzekeringen, renovatieplannen
etc. Dat betekent dat onder de huidige economische voorwaarden belangrijke potentie
onbenut zal blijven. Zon op dak is belangrijk omdathet grootschalige benutten van daken
naar verwachting uiteindelijk ook zorgt voor meer acceptatie voor het toepassen van
veldopstellingen. Tegelijk kennen we uit de praktijk de vele drempels die bij
grootschalig realiseren van zon-op-dak bestaan.
Een onderzoek heeft daarom in onze ogen alleen zin als die drempels in het onderzoek
ook de volledige aandacht krijgen:
• Een oplossing voor hoge netbeheerderskosten bij noodzakelijke verzwaring van de
aansluiting,
waarmee projecten economisch haalbaar worden.
• Een oplossing komt voor de verzekerbaarheid van dakinstallaties.
• Een verplichtend karakter voor realisatie.
Wij bevelen de CTR en de gemeenten aan om bij het onderzoek naar zon op dak
bovenstaande suggesties mee te nemen.
5. Windenergie
Het is positief dat de Concept RES ook ruimte biedt voor kleine clusters en solitaire
windmolens. Hiermee kan optimaal worden aangesloten bij bewonersinitiatieven met een
“dorpsmolen-achtig” karakter.
Dat betekent overigens niet dat een coöperatieve aanpak zich zou moeten beperken tot
die solitaire windmolens. Zoals eerder betoogd kan een dergelijke aanpak ook heel goed
toegepast worden bij grootschalige windclusters. De energiecoöperaties in de CTR zijn
bereid en capabel om dit in gezamenlijkheid op te pakken in een door hen zelf gekozen
samenwerkingsverband. Het is echter niet duidelijk waarom enkele gebieden, waar
windenergie wettelijk mogelijk zou zijn, niet in de concept RES zijn opgenomen en in
andere gebieden waar harde belemmeringen bekend zijn, wel windparken zijn
“ingetekend”. Zijn er afwegingen gemaakt? En is er bijvoorbeeld rekening
gehouden met het schrappen van de militaire laagvliegroute, die wellicht weer meer
kansen biedt voor windparken?
Voorts vragen wij aandacht voor de grootte (vermogen en afmetingen) van windturbines
waarmee rekening wordt gehouden in RES 1.0. Door de afbouw van de
productiesubsidies (SDE) is de trend dat windturbines een groter vermogen en grotere
afmetingen moeten hebben voor een economisch haalbaar windproject. Met name ook
voor solitair turbines en kleine clusters is een hoger rendement noodzakelijk.
6. Regionale Structuur Warmte
6.5 Resultaten onderzoek warmte
Warmtenetten worden rendabel vanaf 1500 huishoudens die dicht bij elkaar (liefst
gestapeld) wonen, wordt vaak gezegd. Dit betekent voor dorpen en kleine steden in de
rurale setting dat er geen mogelijkheden zijn. De RES zou meer aandacht moeten geven
aan dit dilemma in de voornamelijk rurale CTR. Energiecoöperaties vrezen dat
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kleinschalige warmtenetten niet kunnen worden ontwikkeld. In dit hoofdstuk zien wij geen
aanknopingspunten om partijen te verbinden en samen stappen te maken.
Ook ontbreekt de discussie over laag- en midden-temperatuur warmtenetten. Hiervoor zijn
meer lokale bronnen beschikbaar, echter vraagt het veel meer investeringen in de
verduurzaming en isolatie van woningen. De praktische uitvoerbaarheid en betaalbaarheid
voor bewoners is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
6.8 Vervolgstappen warmteonderzoek
Hier wordt Friesland Campina genoemd. Daar is al veel energie ingestoken en het lukt
maar niet die warmtebron te gebruiken voor een warmtenet. Het wekt valse verwachtingen
deze bron hier te benoemen.
Wij dringen erop aan in de RES 1.0 ook aandacht te besteden aan de perspectief
voor aardgasvrije warmte in dorpen en het landelijk gebied in de CTR. Daarnaast
adviseren wij om bij potentiële warmtebronnen aan te geven wat er voor nodig is om
deze potentie daadwerkelijk technisch en economisch te kunnen benutten, ook in
verband met de samenhang met het verduurzamen van de woningen (conversie
naar lage temperatuur verwarming).
6. Welke infrastructuur is nodig voor duurzame elektriciteit
Wij maken onze grote zorgen over de tijdige beschikbaarheid van aansluitcapaciteit voor
grootschalige opwek. Gezien de lange termijnen voor de noodzakelijke uitbreiding van de
capaciteit op de onderstations en het hoogspanningsnet verwachten wij dat de
netcapaciteit wel eens de bottleneck kan gaan worden in het tijdig realiseren van de
doelstellingen. Dat betekent dat nu ook al naar de opgave na 2030 zou moeten worden
gekeken. Daarnaast zijn ook de aansluitlengte en de bijbehorende kosten een knelpunt in
de projectrealisatie als niet op alle noodzakelijke stations wordt uitgebreid.
7. Wat zijn aandachtspunten bij ons concept-bod
In paragraaf 8.4 over maatschappelijke betrokkenheid wordt nogmaals genoemd dat
financiële participatie nader moet worden uitgewerkt en dat daarvoor goede samenwerking
met de juiste belanghebbenden nodig is. Energiecoöperaties worden hier niet bij
genoemd. Wij willen nogmaals benadrukken dat energiecoöperaties ervaring hebben met
de invulling van minimaal 50% lokaal eigendom en van procesparticipatie,
projectparticipatie en financiële participatie. Coöperaties, maar niet exclusief coöperaties,
kunnen hier een belangrijke rol in spelen, mits dit ook goed wordt verankerd in RES en
gemeentelijk beleid.
Wij gaan ervan uit dat in de RES 1.0 minimaal 50% lokaal eigenaarschap het
uitgangspunt is en dat dit wordt geborgd en wordt vertaald in het gemeentelijk
beleid van de betrokken gemeenten. Daarbij moet ook de rol van maatschappelijke
partijen waaronder (maar niet exclusief) energiecoöperaties bij het organiseren van
lokaal eigenaarschap worden verankerd.
8. Waar hebben we rekening mee gehouden
Onder 9.1 wordt onder “draagvlak” genoemd:
• Is er sprake van of zicht op voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak?
• Zijn er kansen voor participatie en samenwerking?
• Is er een relatie met andere transities?
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Wij hebben het liever over acceptatie en zien deze items in RES 1.0 graag concreet
uitgewerkt waarbij in het verlengde van het Klimaatakkoord de energiecoöperaties
ook volwaardig gespreksen ontwikkelpartner zijn (zie ook 3.).
9. De relatie met andere innovaties
Onder 11.6 worden innovaties genoemd. Wij betreuren het dat in dit hoofdstuk en ook de
andere hoofdstukken de energiecoöperaties nauwelijks worden genoemd. Bij een groot
aantal van de beschreven innovaties en/of gerealiseerde opwek zijn 1 of meerdere
energiecoöperaties betrokken. Daarmee hebben we bewezen dat wij een belangrijke rol
kunnen spelen bij het realiseren van het RES-bod. Niet alleen kwantitatief in het
(mede)ontwikkelen van opwekprojecten maar ook in de organisatie van een partnerschap
bij innovatieve projecten en het organiseren van lokaal eigenaarschap. Daarmee zijn wij
een partij die vanuit de samenleving in staat is volwaardig meefinancierend en
ontwikkelend partner te zijn en een brugfunctie vervullen tussen bewonersoverhedenontwikkelaars.
Wij verwachten dat bij het uitwerken van de uitvoeringsstrategie in de RES 1.0
rekening wordt gehouden met de rol van coöperaties.
Tot slot
De kracht van energiecoöperaties is dat zij lokaal gericht zijn, het energievraagstuk dichtbij
inwoners brengen en meerwaarde genereren voor de gemeenschap. Tegelijkertijd zijn het
professionele organisaties die ook regionaal kijken en hun verantwoordelijkheid daarin
kunnen en willen nemen. Een aantal energiecoöperaties werken al een aantal jaren in de
regio samen en laten daarmee zien samen in staat te zijn om zon op huurwoningen, zon
op scholen, een windproject of zonnevelden en zonnedaken te realiseren. Door de
uitdaging samen op te pakken werken wij ook aan het versterken van een professioneel
en economisch gezonde basis voor burgers om op grote schaal, ook in de andere
relevante sectoren (denk aan communicatie, mobiliteit, gebouwde omgeving) opschaling
en versnelling mee vorm te geven.
De energiecoöperaties in de CTR hebben aangegeven zich in te willen zetten in de regio
en samen te willen werken om een actieve rol op te pakken in de uitvoering van de
regionale energiestrategie.
Wij vragen energiecoöperaties een volwaardige rol te geven in de RES-organisatie
van de CTR, de ontwikkeling van de RES 1.0 en de uitvoer van de maatregelen uit de
RES.
Namens de energiecoöperaties: BrummenEnergie, deA, Energiecoöperatie Epe,
EnergieRijk Voorst,Heerde Energiek, LochemEnergie, ZutphenEnergie.
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Bijlage 23 – Schriftelijke bijdrage
Betreft: Standpunten Belangenvereniging Exel en omstreken inzake de RES
Inspraak tafelgesprek gemeenteraad 8 september 2020

Vanuit de Belangenvereniging Exel en omstreken (BEO) is er een werkgroep opgericht die
zich bezig houdt met de plannen van de gemeente Lochem inzake de opwekking van
duurzame energie en de regionale energie strategie (RES). Inmiddels hebben we de RES
en de plannen bestudeerd. Onze standpunten en visie hierover zijn hieronder
aangegeven. Deze standpunten zijn een aanvulling op de brief die op 31 januari 2020 door
de BEO aan het college van Burgemeester en Wethouders en de fracties van de
gemeenteraad is verzonden.
De BEO heeft onder haar leden een enquete gehouden om te peilen hoe de inwoners van
het gebied denken over de mogelijke komst van windmolens. Deze enquete is verstuurd
naar 240 adressen en geeft met een respons van circa 70% een representatief beeld van
de mening van de inwoners van het BEO-gebied.
Uit de door BEO gehouden enquête blijkt dat 87% van de bewoners in ons gebied het niet
eens is met de komst van windmolens. Redenen hiervoor zijn dat mensen hinder
verwachten en 61% zich zorgen maakt over gezondheidsklachten.
Wat dan wel, want niets doen is geen optie. Bijna 73% van de bewoners uit het BEOgebied geeft aan dat zij windmolens liever zien op plekken waar als meer geluid of
bebouwing aanwezig is zoals grote infrastructuur of industrie. Deze uitkomst wordt ook
teruggevonden in de resultaten van de enquête die door de gemeente Lochem is gedaan.
Daarbij geven de bewoners (71%) de voorkeur te geven aan het realiseren van zon op
dak. Naast het buitengebied dient naar onze mening ook de industrie hierin haar
verantwoordelijkheid te nemen. Hier zie je maar zelden de realisatie van zonnepanelen of
de daken van industriepanden. Tevens dient er geïnvesteerd te worden in de energie
infrastructuur om deze initiatieven mogelijk te maken. Er zijn initiatieven bekend die niet
door kunnen gaan vanwege een overbelasting van het netwerk. Daarnaast dient de
subsidieregeling SDE te worden aangepast zodat ook kleinere initiatieven gesubsidieerd
kunnen worden.
Als wij kijken naar de omvang van het BEO-gebied (circa 10%) en de oppervlakte reeds
gerealiseerde en nog geplande hoeveelheid zonneparken (tevens 10%) vanuit de RES
kun je stellen dat het BEO-gebied reeds aan de invulling van de energieopgave heeft
voldaan. Daarbij komt dat circa 70% van de energie die opgewekt wordt nodig is voor de
industrie bij Lochem. 95% van de respondenten vindt dat deze industrie veel meer zelf
dient te ondernemen in het besparen en opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld
zoals FrieslandCampina landelijk doet met het Jumpstart project. Het feit dat
grootverbruikers door de huidige staffeling van de energiebelasting extreem goedkope
energie kopen draagt niet bij aan het ontplooien van dergelijke initiatieven. Meer
evenredigheid in de staffeling van energiebelasting (de vervuiler betaald) zou bijdragen
aan een snellere energietransitie.
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Tot slot ligt er nog een grote taak voor de politiek in deze transitie. Uit de enquête blijkt dat
79% van de respondenten zich slecht tot matig betrokken voelt in de informatievoorziening
en besluitvorming over de invulling van de RES.
Basisstandpunt werkgroep duurzame energie BEO-gebied
Als werkgroep zijn wij positief over de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. We
zijn echter tegen de opzet van de grootschalige zonneparken en windturbines zoals die nu
in de RES voorgesteld worden.
Landgoederen Ampsen en Verwolde zijn de parels van de gemeente Lochem
“Landgoederen Ampsen en Verwolde – er is daar weliswaar ruimte – maar het zijn ook
unieke gebieden qua beleving, recreatie, cultuurhistorie. Het zijn de pareltjes van de
gemeente, er zijn dus zeer grote mitsen.” Deze tekst staat letterlijk in het document
“Verslagen lokale RES ateliers”. Het lijkt er op dat er onvoldoende rekening wordt
gehouden met deze waarden bij de keuze van de gebieden voor windmolens en het lijkt er
op dat er andere gebieden beter geschikt zijn. Wij horen graag van de gemeenteraad
waarom met deze waarden geen rekening gehouden wordt.
De RES is geen strategie
De RES staat voor Regionale Energie Strategie, echter is dit geen strategie! Het focust
zich zeer eenzijdig op de productie van energie uit wind en zon. Mocht de geplande
productiecapaciteit gehaald worden zijn wij nog altijd afhankelijk van onze oude
energiecentrales doordat de productie niet regelbaar is. Als er een dag weinig zon en geen
wind is vallen we terug op de oude techniek waar we juist van af willen. Zonder opslag of
buffer verergert de RES de problemen in de energiemarkt, zoals afgelopen zomer met
negatieve energieprijzen. Daarbij zal er op zonnige dagen of dagen met veel wind
afgeschakeld worden.
Wat Nederland nodig heeft is een totaalplan energie waarbij niet alleen invulling gegeven
wordt aan de productie van energie. Nee, een totaalplan hoe wij op een duurzame wijze
energie gaan produceren en tegelijk vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Indeling een ‘bod’ omliggende RES-regio’s
De gemeente Lochem behoort tot het gebied de achterhoek. Het bevreemd ons dat wij de
indeling van de RES-regio’s Lochem niet tot de RES-regio Achterhoek is gevoegd. Als we
kijken naar het ‘bod’ dat is gedaan door de naastgelegen gemeente Hof van Twente (een
gemeente met meer inwoners dan Lochem) staat dit met 40 hectare zon op land in geen
verhouding tot de 400 hectare die de gemeente Lochem wil realiseren. Daarnaast wil de
gemeente Hof van Twente géén windmolens, die wel door de gemeente Lochem gepland
worden. Wij vragen de gemeenteraad een verklaring te geven voor het enorme verschil
tussen deze 2 naastliggende gemeenten.
Inbreng van Lochem
In de RES wordt gesproken over ongeveer 900 hectare aan zonneparken. Waarom wil de
gemeente Lochem hier al 400 hectare voor z'n rekening nemen? Waarom is Lochem
"roomser dan de Paus"?
Zonne energie in de RES
In de RES van onze regio wordt "zon op daken" niet meegenomen in de optelsom van op
te wekken energie. In andere RES-regio's wordt dit wel meegeteld in het bod. Dit
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bevreemdt ons. Waarom wordt zon op dak niet meegeteld? Temeer omdat in de
gemeente Lochem, maar ook in het BEO-gebied een grote hoeveelheid geschikte daken
beschikbaar zijn.
Zon en wind enige optie?! Lochem denk groter en denk aan je gebied!
Zoals gezegd de RES is geen strategie doordat hiermee de energie nog niet op te slaan of
te sturen valt. Productie en behoefte komt op deze manier nooit bij elkaar. Feit; het oosten
is het gebied met de minste windkracht. Feit; het grondgebied van de gemeente Lochem
kenmerkt zich door een groot aantal toekomstbestendige veehouderij bedrijven. Je kunt
met hun gaan concurreren op de grondmarkt door de aanleg van zonneparken. Onze
oproep is om elkaar te versterken en hun neveninkomsten te gunnen door b.v. de energie
uit de mest te halen. Dit is regelbaar (op te wekken als er vraag is), dit breder inzetbaar
(naast stroom is ook leverbaar gas mogelijk), het effect op ons landelijk gebied is vele
malen kleiner en je helpt je lokale ondernemers in plaats van een (vaak buitenlandse)
projectontwikkelaar.
Onevenredige verdeling van de lasten
Het probleem van het plaatsen van windmolens ligt vooral bij de direct omwonenden van
de molens. Die krijgen de cumulatieve maatschappelijke kosten voor hun rekening, met
name de effecten van het geluid, het geknipper, de slagschaduw, de laagfrequente
beweging, lekken van broeikasgas, de gezondheidsrisico’s, de waardedaling van hun
huizen, afname van sociale cohesie, en verlies van hun (cultuur)landschap. De direct
omwonenden zijn het kind van de rekening en daar heeft de RES geen aandacht voor.
Een (Duits) criterium hiervoor is een minimale afstand molen-omwonende van 10 x
tiphoogte, dus 1,5 a 2 km, maar dat is in Nederland niet haalbaar.
Wij verzoeken de echte kosten in kaart te brengen, in plaats van deze als verborgen
kosten af te wentelen op de direct omwonenden. Dus als de minimale afstand niet
mogelijk is uitkopen van omwonenden, of het bewonervrij maken van een gebied ten
behoeve van een windmolencluster.
Lochem is de meest ongunstige hoek voor wind
Het oosten van het land is het gebied met de laagste windhoeveelheid van Nederland.
Waarom de gemeente vast houdt aan de visie voor het plaatsen van windmolens zouden
we graag toegelicht zien.
Grootschalige alternatieven
Ook landelijke toekomstige mogelijkheden, zoals kernenergie, waterstof productie, import
van groene stroom worden in het geheel niet meegenomen. De huidige RES gaat uit van
"kleinschalige" oplossingen, die de infrastructuur van het toch al zo dichtbevolkte
Nederland nog zwaarder onder druk zetten.
Windparken wettelijke kaders versus gezondheid en welzijn bewoners
Voor het realiseren van een windpark zijn een aantal wettelijke kaders waaraan voldaan
dient te worden. Deze betreffen onder andere geluid, slagschaduw en landschappelijke
inpassing. De kaders die hierbij gesteld worden zijn echter te beperkt om de totale risico’s
voldoende af te dekken. Bij realisatie van een park binnen wettelijke kaders is het heel
goed mogelijk dat een groot deel van de bewoners klachten ervaart of na verloop van tijd
gaat ervaren. Een voorbeeld is dat de norm zich beperkt tot hoorbaar geluid, echter is
geluid slechts een trilling van lucht. Deze gaat lager en hoger dan het hoorbare geluid
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welke echter wel grote gevolgen voor de mens kan hebben. Andere voorbeelden zijn puls,
straling, lichteffecten, trilling. Het overgrote deel van de bewoners in het BEO-gebied
maakt zich zorgen over deze gevolgen.
Energiebesparing
De mogelijkheden tot energiebesparing worden in de RES niet duidelijk belicht. De focus
ligt op opwekking met zon en wind en niet wat er bespaard kan worden.
Aantrekken nieuwe energie slurpende business door BV NL
De doelstellingen van het klimaatakkoord zijn helder, in 2030 45% reductie en in 2050
95% reductie van de CO2 uitstoot. De gevolgen hiervan zijn groot voor alle betrokken
partijen, zo ook voor Nederland. Dat valt niet te rijmen met het laten realiseren van
gigantische datacenters door de Nederlandse overheid. Door de ongewenste komst van
deze partijen wordt het effect van het klimaatakkoord van Parijs op Nederland vele malen
groter.
De energie infrastructuur is onderdeel van het probleem
Er zijn legio bedrijven in het buitengebied die graag willen investeren in duurzame energie
(bijvoorbeeld door zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen of een kleine
windmolen <40 mtr). Een deel van deze initiatieven kan niet worden uitgevoerd doordat
het netwerk reeds overbelast is en bij realisatie verder overbelast raakt.
Democratisch proces
De mogelijkheden voor inspraak door burgers voor het concept bod in de RES beperkt
geweest. We stellen dan ook onze vraagtekens bij de huidige manier van inspraak. Dit is
geen goed democratisch proces te noemen, zoals ook blijkt uit onze enquete.
Met vriendelijke groeten,
Belangenvereniging Exel en omstreken
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Gemeente Voorst

Korte weergave van de Ronde Tafel Gesprekken over de concept RES in Voorst
(7-9-2020)
Er hebben 5 insprekers deelgenomen te weten 2 dorpsbelangenverenigingen, 2 inwoners,
en de energiecoöperatie Energie Rijk Voorst (ERV). ERV heeft de reactie toegelicht zoals wij
die toegestuurd hebben gekregen.
De reacties van de overige 4 insprekers luidde puntsgewijs als volgt:










Te weinig betrokkenheid van de inwoners bij het proces van totstandkoming van de
concept RES. Het gevoel bestaat dat na de ateliers van het najaar 2019 de concept
RES uit de lucht komt vallen. Wel erkenning dat de corona tijd niet meegeholpen
heeft in het communicatietraject.
Men mist het totale beeld van de energietransitie. Er zijn meer middelen dan zon en
wind, inzet op besparing enz. Geef deze alternatieven ook een plek.
Grote zorg om landschappelijke gevolgen van grootschalig zon en wind. Hierbij geeft
men aan dat het gebied (westelijk deel van Voorst) al door diverse claims getroffen is
en nog gaat worden. Dan gaat het over de verbreding van de A1, de aanwezigheid
van afvalverwerker Attero, vliegroute Lelystad Airport en nog wat kleinere
ontwikkelingen. Men wil niet dat het gebied nog meer belast wordt.
Zorg om de afstanden die mogelijk gehanteerd worden tussen windmolens en
woningen. Vooral omdat men vaststelt dat de zoekgebieden (in dit geval zoekgebied
2) dicht bebouwd zijn en dat men eigenlijk geen mogelijkheden ziet dat daar
windmolens gerealiseerd kunnen worden.
Men is verbaasd over het hoge bod van de CTR en spreekt uit dat het bod naar
beneden moet zodat de CTR meer naar rato bijdraagt.
inzetten op zon op dak (en wind op dak) en dat onderdeel laten zijn van het bod. Dus
toepassing van de zonneladder.

In de vraagstelling van de raad naar het college heeft de raad zich op de vlakte gehouden.
Het ging hier vooral om de positie van de raad, de hoogte van het bod en zon op dak. In het
debat van maandag 21-9 zal moeten blijken welke boodschap men wil afgeven.

Voorste Ideeën Panel

Om de klimaatdoelen te halen
heeft het Rijk aan alle regio’s
gevraagd om aan te geven
hoeveel duurzame energie kan
worden opgewekt binnen de
regio. Dit wordt de Regionale
Energie Strategie (RES). De
Voorster Energie Strategie (VES)
is de inbreng vsn de inwoners
voor de moeilijke opgave van
zon- en windenergie. Er zijn 4
bijeenkomsten geweest waarbij
de inwoners hun inbreng konden
geven. Het is een wisselwerking
tussen de opgave, technische
mogelijkheden en het gevoel van
de mensen die in dit landschap
wonen. Uiteindelijk is de
uitdaging om deze wensen ook
tot uitvoering te laten komen.

Het landschap van de
gemeente Voorst - ons
landschap - is een prachtig
resultaat van de eeuwenlange
wisselwerking tussen mens en
omgeving. De transitie naar
een duurzaam energiesysteem
betekent ook voor Voorst een
verandering in de
leefomgeving. Het Landschap
is leidend in deze opgave.

Voor energieneutraliteit moet er
evenveel duurzame energie worden
opgewekt als dat er binnen de
gemeente wordt gebruikt. Na 60%
energiebesparing moet het overige
gedeelte duurzaam opgewekt worden.
Dit is een scenario hoe de
energieopwekking eruit kan zien als de
gemeente energieneutraal is.
Het gaat om de optelsom van wind en
zon, en zijn onderling uitwisselbaar.

Er zijn net zoveel meningen
als inwoners, maar tijdens
de gesprekken met
inwoners kwamen deze
overeenkomsten en
verschillen naar voren.

Bij de schetssessies werden
gebiedsgerichte suggesties
gedaan.
Algemene principes van
inpassing van energieopwek
in het landschap zijn als
bouwstenen uitgewerkt in de
afbeeldingen op de volgende
pagina’s.

Om enig inzicht te geven in
de verschillen tussen
grootschalige en
kleinschalige toepassing van
zonnepanelen zijn hiernaast
in een fictief landschap
beide opties weergegeven.

Gemeente Zutphen

Terugblik inwonersavond Regionale Energiestrategie
Beste heer/mevrouw,
Allereerst bedankt dat u op dinsdag 1 of donderdag 3 september 2020 aanwezig was bij de
inwonersavond over de Regionale Energiestrategie. Ongeveer 35 inwoners waren aanwezig tijdens
de twee inwonersavonden en er zijn goede discussies gevoerd. Wij hopen dat u een beter beeld
heeft gekregen van de eerste versie van de Regionale Energiestrategie (de Concept RES). In deze
Concept RES staan plekken waar mogelijk zon- en windenergie opgewekt kan worden in onze regio.
Dus ook in de gemeente Zutphen. Wij vinden het belangrijk om de opbrengst van de
inwonersavonden met u te delen. Daarom ontvangt u deze korte terugblik van de avond.

Veelgestelde vragen
Omdat u misschien benieuwd bent naar de vragen die zijn gesteld door andere inwoners, hebben wij
een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen:

Windturbines
Tijdens de avonden waren er veel vragen over wind. Het ging dan vooral om vragen, zoals:
1. Waar komen de windturbines?
o Voor Zutphen zijn drie zoekgebieden in beeld: De Mars/Voorsterklei, Vierakkerse Laak en
Lochemseweg.
2. Hoeveel en hoe hoog?
o In de concept RES staan de volgende aantallen:
 Zoekgebied 4: 12 windturbines bij De Mars/Voorsterklei (dit zijn de drie
windturbines die er al staan, de drie waarvoor een vergunning is verleend en 6
windturbines op grondgebied van buurgemeenten);
 Zoekgebied 5: 9 windturbines bij de Vierakkerse Laak;
 Zoekgebied 6: 3 windturbines bij de Lochemseweg.
In de concept-RES wordt niet gesproken over de hoogte van de windturbines
3. Wanneer?
o Voor de windturbines in Zutphen gaat de concept RES uit van realisatie tot 2030.
4. Hoe zit het met planschade?
o Hier gelden wettelijke regels voor.
5. Hoe zit het met geluidsoverlast en slagschaduw?
o Om geluidshinder te voorkomen mag een windmolen niet te dicht bij huizen staan. Een
windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel geluid maken. 's Nachts mag dit niet
meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Hiervoor worden metingen op gevels van
woningen in de buurt verricht. Dit staat in het Besluit wijziging milieuregels windturbines.
o In de buurt van een windmolen kan een (bewegende) schaduw ontstaan. Deze
'slagschaduw' kan hinder veroorzaken als de turbine te dicht bij uw huis staat. Vooral bij
een laagstaande zon is dit een probleem. De schaduw wordt dan langer en bereikt ook
huizen die verder weg staan. Een gevel met ramen mag niet meer slagschaduw
ontvangen dan 17 dagen per jaar. En niet meer dan 20 minuten per dag. Dagen met heel
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korte slagschaduw hoeven niet te worden berekend. Bijvoorbeeld bewolkte dagen. Veel
vragen over het zoekgebied voor wind bij de Vierakkerse Laak.
6. Waarom mogelijk 9 windturbines bij de Vierakkerse Laak?
De gemeente Zutphen heeft voorafgaand aan haar voorstellen in de RES een landschappelijke en
technische analyse gedaan voor het Zutphense grondgebied, vanuit het onderzoek naar de
mogelijkheden. Dit gebied is één van de locaties die als landschappelijk en technisch haalbaar is
beoordeeld en door het college vervolgens is voorgesteld in het RES – proces. Het gebied is
landschappelijk ruim en biedt ruimte om, bijvoorbeeld in een raster, 9 windmolens te plaatsen. We
zijn ons bewust dat het nadere ruimtelijke studie vergt van de goede inpassing en het zal ruimtelijkjuridisch ongetwijfeld een intensieve procedure worden.
Meewegende factoren:
o
o
o
o

Inwoners uit Zutphen gaven in peilingen via een lokaal atelier en een inwonerpanel,
de voorkeur aan voor windturbines bij bedrijventerreinen.
De gemeente Zutphen heeft zich in het voortraject bewust niet laten beperken door
enkel op zon te richten en ‘principieel’ wind uit te sluiten.
Het Rijk stimuleert afgewogen voorstellen met zon en wind t.b.v. de energiebalans.
We zien goede kansen bij de verdere uitwerking voor lokale participatie en financieel
profijt voor de nabije omgeving (Zutphen – zuid). Dit is wat de gemeente Zutphen
betreft overigens niet beperkt tot de gemeentegrens.

7. Zou de gemeente een coöperatief van zon willen opzetten met agrariërs nabij Leesten? Kan de
gemeente hier iets in betekenen? Al dan niet collectief?
o De gemeente vindt het een goede zaak dat initiatieven lokaal worden opgepakt. We nodigen
initiatiefnemers dan ook uit contact te leggen. Dan kunnen we samen kijken wat de
mogelijkheden zijn.

Warmte
8. Staat de warmtetransitie ook in het RES?
o In de concept RES staat een warmtekaart met potentiële nieuwe warmtebronnen in de
Cleantech Regio. Elke gemeente gaat in 2021 een Transitievisie Warmte opstellen. Hierin
geven ze aan hoe ze tot 2050 de transitie wijk voor wijk uitvoeren, en welke alternatieven
voor aardgas er zijn.

Volgende stappen
Ook in de toekomst werken we graag samen met onze inwoners. Tijdens de inwonersavonden
hebben we gehoord dat de informatie soms erg ingewikkeld is of niet goed vindbaar. Daarom gaan
we de komende tijd aan de slag met de informatie op onze website, zodat u een overzichtelijk beeld
krijgt van de volgende stappen. Ook kijken wij naar verschillende manieren om ervoor te zorgen dat
u de informatie zo goed mogelijk ontvangt. Houd hiervoor ook de website van de Cleantech Regio in
de gaten: www.cleantechregio.nl/res

Contact
Heeft u nog vragen aan ons? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via info@zutphen.nl of
via telefoonnummer 14 0575.
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t.a.v. Gemeenteraad

Raalte, 29 mei 2020
Betreft: Regionale Energie Strategie

Geachte Raadsleden,
Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders werken samen in RES-regio’s aan de
opdracht die ze vanuit het klimaatakkoord hebben gekregen. De concept regionale energie
strategieën worden in deze periode door diverse overheden vastgesteld als opmaat naar de
definitieve Regionale Energie Strategieën welke in 2021 tot stand komen. Sportvisserij OostNederland steunt de regionale energie strategie en gemeenten in haar doelstellingen om
energieopwekking te verduurzamen, wij hebben echter wel enkele zorgen.
De regionale energie strategie biedt groene kansen, duurzame energie heeft wat ons betreft de
toekomst. Tegelijkertijd heeft Sportvisserij Oost-Nederland met zeventig aangesloten
hengelsportverenigingen en zeventigduizend leden ook zorgen over de gevolgen van het opwekken
van duurzame energie. Het realiseren van duurzame energie voorzieningen kan namelijk negatieve
effecten hebben op de natuur- en het landschap, de onderwaterecologie en het recreatief
medegebruik.
Hoewel de verdeling tussen wind- en zonne-energie en de locaties waar deze opgewekt gaat worden
nog niet bekend zijn, willen we uw gemeente vragen om in het toekomstige proces zorgvuldige
afwegingen te maken. Plaats slimme combinaties met name op bestaande daken en voorkom zoveel
mogelijk dat natuur, landschappen en wateren worden gebruikt voor energieopwekking. Zo is er
bijvoorbeeld weinig bekend over de invloed van zonneparken op de onderwaterecologie.
Concreet roepen we op om verfrommeling van het landschap zoveel mogelijk te voorkomen, zo min
mogelijk zonneparken aan te leggen op water en om onderzoek te verrichten naar de effecten op de
onderwaterecologie bij het plaatsen van zonnepanelen op water. Ook vragen we u om bij de
toekomstige uitvoering van de RES strategie rekening te houden met het sportvisserijgebruik en de
toegankelijkheid van wateren in uw gemeente voor leden van hengelsportverenigingen.
Wij wensen uw gemeente veel succes bij het vervolg en de uitvoering van de Regionale Energie
Strategie en het verduurzamen van onze omgeving. Mocht u vragen hebben of gebruik willen maken
van onze onderwater expertise dan nodigen wij u van harte uit om in voorkomende gevallen, contact
met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Hans Gels
Directeur Sportvisserij Oost-Nederland

Concept RES van de Cleantech Regio (CTR)
Gezamenlijke reactie van de energiecoöperaties CTR
Cleantech Regio, 25 augustus 2020
De CTR heeft in een korte tijd een concept-bod neergelegd waarin op hoofdlijnen wordt beschreven
wat de RES-doelstellingen zijn en hoe deze kunnen worden ingevuld. Wij spreken onze waardering
uit dat de CTR een stevige ambitie voor de komende 10 jaar heeft vastgesteld en u het heeft
aangedurfd om ook geografisch indicatief aan te geven waar u de grootschalige opwek ziet landen.
Wij zijn minder gelukkig met de wijze waarop bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties
zijn geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de Concept RES. Als energiecoöperaties
hebben wij in ontwerpateliers onze mening mogen geven, maar vervolgens zijn wij niet betrokken bij
de afwegingen. Als gezamenlijke energiecoöperaties hebben wij wel meermaals aangegeven dat wij
bereid zijn om deel te nemen in de werkgroep en daar onze ervaring en expertise op gebied van
grootschalige opwek en bewonersparticipatie in te brengen. Wij hopen bij de totstandkoming van
RES 1.0 wel te worden betrokken bij de afwegingen en bij het ontwerpen van het model van 50%
lokaal eigenaarschap.
Wel constateren wij dat de snelheid waarmee dit concept tot stand is gekomen en de beperkingen
door Corona-maatregelen, een echte maatschappelijke dialoog over de keuzes en maatregelen in de
weg hebben gestaan. Wij gaan ervan uit dat deze dialoog een volwaardige rol krijgt in het traject van
concept naar RES 1.0. En dat er ruimte is om op basis van deze dialoog ambities, keuzes en
maatregelen verder te optimaliseren.
Onderstaand vindt u per hoofdstuk onze belangrijkste opmerkingen op de Concept RES. Het is een
gezamenlijke reactie van de energiecoöperaties in de CTR. Tevens zijn de opmerkingen een
uitnodiging en aanbod om als energiecoöperaties actief met u mee te denken en te doen bij de
totstandkoming van de RES 1.0 en de uitvoering van de maatregelen.

1. Wat staat er in deze Concept RES
In hoofdstuk 1 wordt aangegeven dat de RES specifiek ingaat op het regionale concept-bod voor
grootschalige energieopwek (zon en wind) en duurzame warmte. Deze scope is logisch omdat door
het Nationaal Programma RES op deze terreinen ook naar het regionale bod is gevraagd.
Om tot verdergaande beperking van de CO2-uitstoot te komen richting een energieneutrale regio zijn
bijvoorbeeld ook duurzame mobiliteit en een energiezuinige bebouwde omgeving essentiële thema’s
(incl. verduurzamen en aardgasvrij verwarmen van bestaand vastgoed). En ook het slim koppelen en
sturen van vraag en aanbod van energie en (tijdelijke) opslag zijn noodzakelijk om de doelstelling te
halen.
Wij adviseren in de RES 1.0 dan ook het gehele plaatje te schetsen. Daarmee wordt voor de
gemiddelde lezer de energietransitie niet platgeslagen tot opwek en warmtebronnen en worden
discussies over andere zaken die buiten beschouwing zijn gelaten, voorkomen.
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2. Ons concept bod
In hoofdstuk 2 wordt het concept-bod beschreven. Wij zijn blij dat er een stevige ambitie is
neergelegd voor het realiseren van grondgebonden zonne-energie en windenergie. Wij betreuren
het echter dat de provinciale doelstellingen, tot stand gekomen in het Gelders Energieakkoord, zijn
losgelaten. De CTR-gemeenten, bedrijven en energiecoöperaties (georganiseerde burgers) zijn deel
van dit samenwerkingsverband en betrokken geweest bij het formuleren van deze
gemeenschappelijke ambitie.
Voor de gemiddelde lezer zijn RES- en provinciale doelstellingen niet meer te begrijpen. Ook de
relatie met een energieneutrale CTR is niet meer navolgbaar.
Wij adviseren bij dit hoofdstuk in te gaan op de onderlinge en samenhangende ambities RES,
provincie en CTR. Ook hier ligt weer een nadrukkelijke relatie met besparen in de gebouwde
omgeving en de duurzame mobiliteit. Maar ook met de grote potentie van zon op dak.
Voor een gezonde energiemix vinden wij de verhouding zon en wind onevenwichtig. Met name in de
winter zal de elektriciteitsvraag sterk stijgen als gevolg van de elektrificatie van verwarming
(warmtepompen). In de winter is de productie van zonne-energie beperkt. Dit veroorzaakt een
onbalans op het net. Een gedeeltelijke verschuiving van zon naar wind kan problemen met de
netcapaciteit beperken en sluit beter aan bij de gewenste gelijktijdigheid van opwek en gebruik. Dit
wordt ook bevestigd in de reactie van netbeheerder Liander.
Wij adviseren in de RES 1.0 om het samenhangende totaalbeeld te schetsen en kwantitatief te
maken. Waarbij zichtbaar wordt dat de RES-ambitie niet een afgezwakte provinciale/CTR-ambitie
is. Daarnaast dringen wij erop aan dat de verdeling in de mix tussen zon en wind wordt
heroverwogen voor een betere balans tussen vraag en aanbod gedurende het jaar.

3. Potentieaanpak
Wij vinden het een gemiste kans dat de energiecoöperaties niet als een volwaardige gesprekspartner
bij de totstandkoming van de Concept RES zijn betrokken. Wij mochten onze ideeën inbrengen bij de
ateliers, maar waren niet betrokken bij de afwegingen en de keuzes. Daarmee is de potentieaanpak
vooral gebaseerd op landschap(swaarden) en niet of minder op acceptatie van bewoners en
bedrijven en de kracht om actief mee te doen in de energietransitie. Vanuit maatschappelijke
acceptatie (een van de vier pijlers onder de Concept RES) heeft de lokale en regionale
maatschappelijke betrokkenheid bij de opwek de voorkeur, in plaats van ontwikkeling door grote
commerciële partijen waar de winst wegvloeit uit de omgeving en de regio.
Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in de beschreven uitgangspunten, maar ze zijn nog
onvoldoende om een maatschappelijk gedragen fundament te leggen op de uitdaging waar we voor
staan. De onderbouwing van de keuzes, hoe globaal soms ook, laat te wensen over. Er is gewerkt met
een veelheid aan criteria, stappen, principes, aandachtspunten etc., maar het is niet transparant hoe
hiermee is omgegaan.
In een ontwikkelstrategie moeten naar onze mening ook de participatieve en coöperatieve
uitgangspunten worden meegenomen. Deze zijn voorwaardelijk om op snelheid en schaal een
antwoord te bieden op de energietransitie en ervoor te zorgen dat er een stevige en professionele
basis in de samenleving ontstaat om ook na 2030 de veel verdergaande uitdaging op te pakken.
Maatschappelijke participatie, eigendom en capaciteitsopbouw komen in de Concept RES
onvoldoende terug.
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In het Nationaal Energie Akkoord en het Klimaatakkoord wordt stevig ingezet op participatie. De
Concept RES beperkt zich tot de enkele zinsneden: “ we proberen ervoor te zorgen dat bewoners en
bedrijven voor minimaal 50% meedoen……” en “ontwikkelingen van onderop, hebben de voorkeur”.
Dit is voltrekt onvoldoende en baart ons zorgen gezien de gewenste bewonersparticipatie bij
grootschalige opwek en de keuzes in de warmtetransitie.
In lijn met het Klimaatakkoord pleiten wij voor het uitgangspunt van minimaal 50% lokaal eigendom
bij het realiseren en exploiteren van energie opwek-installaties. De energiecoöperaties in de CTR
hebben hier ervaring mee. Zo worden 2 van de 3 nieuw te realiseren windturbines nabij Zutphen, die
in het RES-bod zijn meegenomen, 100% coöperatief ontwikkeld en zijn de coöperaties betrokken (al
dan niet in samenwerking met commerciële partijen) bij diverse zowel wind als zon op land
projecten. Diverse grote wind- en zonontwikkelaars hebben inmiddels ook een voorkeur voor
gezamenlijke ontwikkeling, terwijl landelijk ook met deze ontwikkelaars en de landelijke koepel van
energiecoöperaties (Energie Samen) hierover afspraken zijn gemaakt. Daarmee kan en moet de 50%
lokaal eigendom worden geborgd in het RES en in het gemeentelijk beleid zodat het een
uitgangspunt is bij initiatieven en aanbestedingen. (Zie hiervoor de participatiewijzer en de Q&A
Nationaal Energie Akkoord). Er zijn inmiddels goede voorbeelden van succesvolle 100% coöperatieve
en grootschalige opwek-projecten zoals Windpark Nijmegen-Betuwe, Betuwewind en Windpark
Krammer.
In de strategische lijnen (Hfst 3.3) wordt 50% meedoen door bedrijven en bewoners beperkt tot
mee-investeren. Mee-investeren is wat anders dan lokaal eigendom. Bij lokaal eigendom deelt de
lokale gemeenschap immers mee in winst, terwijl bij mee-investeren slechts investeerders profiteren
van een jaarlijkse rente uitkering. Bovendien bestaat participatie uit veel meer dan mee-investeren
en gaat ook over procesparticipatie, projectparticipatie, mede-eigenaarschap en zeggenschap.
De coöperaties in de CTR werken op veel terreinen samen, hebben expertise en praktijkervaring met:
• Projectontwikkeling grondgebonden coöperatieve zonneparken en wind op land;
• Innovatieve opwekprojecten waaronder een zonnepark op een voormalige, nog niet afgedichte
stortplaats en waterkracht in de Berkel;
• Organiseren van 50% - 100% lokaal eigendom;
• Samen ontwikkelen en samen exploiteren met commerciële partijen;
• Financiering van grote projecten (met eigen en vreemd vermogen, inclusief crowd funding);
• Betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden (participatie, transparantie en
communicatie);
• Gezamenlijke coöperatieve eind-ontwikkelorganisatie (IJsselwind).
Wij vragen dringend om het in de RES 1.0 minimaal 50% lokaal eigendom stevig te borgen en te
zorgen dat dit ook tijdig wordt vertaald in het gemeentelijk beleid van de betrokken gemeenten.
Daarnaast vragen wij tevens de rol van maatschappelijke partijen waaronder (maar niet exclusief)
energiecoöperaties bij het organiseren van lokaal eigendom, te verankeren.

4. Zonne-energie
Hoofdstuk 4.4.3 gaat in op onderzoek naar meer zon op dak. Er is nog een zeer grote potentie voor
zon op particuliere en nadrukkelijk ook op bedrijfsdaken. Een winstwaarschuwing is echter op z’n
plaats. Toepassing van de zonneladder gaat volledig mank voor veel bedrijfsdaken omdat in de
praktijk blijkt dat daken afvallen vanwege te zwakke technische constructie,
eigendomsverhoudingen, verzekeringen, renovatieplannen etc. Dat betekent dat onder de huidige
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economische voorwaarden belangrijke potentie onbenut zal blijven. Zon op dak is belangrijk omdat
het grootschalige benutten van daken naar verwachting uiteindelijk ook zorgt voor meer acceptatie
voor het toepassen van veldopstellingen. Tegelijk kennen we uit de praktijk de vele drempels die bij
grootschalig realiseren van zon-op-dak bestaan.
Een onderzoek heeft daarom in onze ogen alleen zin als die drempels in het onderzoek ook de
volledige aandacht krijgen:
•
•
•

Een oplossing voor hoge netbeheerderskosten bij noodzakelijke verzwaring van de aansluiting,
waarmee projecten economisch haalbaar worden.
Een oplossing komt voor de verzekerbaarheid van dakinstallaties.
Een verplichtend karakter voor realisatie.

Wij bevelen de CTR en de gemeenten aan om bij het onderzoek naar zon op dak bovenstaande
suggesties mee te nemen.

5. Windenergie
Het is positief dat de Concept RES ook ruimte biedt voor kleine clusters en solitaire windmolens.
Hiermee kan optimaal worden aangesloten bij bewonersinitiatieven met een “dorpsmolen-achtig”
karakter.
Dat betekent overigens niet dat een coöperatieve aanpak zich zou moeten beperken tot die solitaire
windmolens. Zoals eerder betoogd kan een dergelijke aanpak ook heel goed toegepast worden bij
grootschalige windclusters. De energiecoöperaties in de CTR zijn bereid en capabel om dit in
gezamenlijkheid op te pakken in een door hen zelf gekozen samenwerkingsverband.
Het is echter niet duidelijk waarom enkele gebieden, waar windenergie wettelijk mogelijk zou zijn,
niet in de concept RES zijn opgenomen en in andere gebieden waar harde belemmeringen bekend
zijn, wel windparken zijn “ingetekend”. Zijn er afwegingen gemaakt? En is er bijvoorbeeld rekening
gehouden met het schrappen van de militaire laagvliegroute, die wellicht weer meer kansen biedt
voor windparken?
Voorts vragen wij aandacht voor de grootte (vermogen en afmetingen) van windturbines waarmee
rekening wordt gehouden in RES 1.0. Door de afbouw van de productiesubsidies (SDE) is de trend dat
windturbines een groter vermogen en grotere afmetingen moeten hebben voor een economisch
haalbaar windproject. Met name ook voor solitair turbines en kleine clusters is een hoger rendement
noodzakelijk.

6. Regionale Structuur Warmte
6.5 Resultaten onderzoek warmte
Warmtenetten worden rendabel vanaf 1500 huishoudens die dicht bij elkaar (liefst gestapeld)
wonen, wordt vaak gezegd. Dit betekent voor dorpen en kleine steden in de rurale setting dat er
geen mogelijkheden zijn. De RES zou meer aandacht moeten geven aan dit dilemma in de
voornamelijk rurale CTR. Energiecoöperaties vrezen dat kleinschalige warmtenetten niet kunnen
worden ontwikkeld. In dit hoofdstuk zien wij geen aanknopingspunten om partijen te verbinden en
samen stappen te maken.
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Ook ontbreekt de discussie over laag- en midden-temperatuur warmtenetten. Hiervoor zijn meer
lokale bronnen beschikbaar, echter vraagt het veel meer investeringen in de verduurzaming en
isolatie van woningen. De praktische uitvoerbaarheid en betaalbaarheid voor bewoners is daarbij een
belangrijk aandachtspunt.
6.8 Vervolgstappen warmteonderzoek
Hier wordt Friesland Campina genoemd. Daar is al veel energie ingestoken en het lukt maar niet die
warmtebron te gebruiken voor een warmtenet. Het wekt valse verwachtingen deze bron hier te
benoemen.
Wij dringen erop aan in de RES 1.0 ook aandacht te besteden aan de perspectief voor aardgasvrije
warmte in dorpen en het landelijk gebied in de CTR. Daarnaast adviseren wij om bij potentiële
warmtebronnen aan te geven wat er voor nodig is om deze potentie daadwerkelijk technisch en
economisch te kunnen benutten, ook in verband met de samenhang met het verduurzamen van de
woningen (conversie naar lage temperatuur verwarming).

6. Welke infrastructuur is nodig voor duurzame elektriciteit
Wij maken onze grote zorgen over de tijdige beschikbaarheid van aansluitcapaciteit voor
grootschalige opwek. Gezien de lange termijnen voor de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit
op de onderstations en het hoogspanningsnet verwachten wij dat de netcapaciteit wel eens de
bottleneck kan gaan worden in het tijdig realiseren van de doelstellingen. Dat betekent dat nu ook a
al naar de opgave na 2030 zou moeten worden gekeken.
Daarnaast zijn ook de aansluitlengte en de bijbehorende kosten een knelpunt in de projectrealisatie
als niet op alle noodzakelijke stations wordt uitgebreid.

7. Wat zijn aandachtspunten bij ons concept-bod
In paragraaf 8.4 over maatschappelijke betrokkenheid wordt nogmaals genoemd dat financiële
participatie nader moet worden uitgewerkt en dat daarvoor goede samenwerking met de juiste
belanghebbenden nodig is. Energiecoöperaties worden hier niet bij genoemd.
Wij willen nogmaals benadrukken dat energiecoöperaties ervaring hebben met de invulling van
minimaal 50% lokaal eigendom en van procesparticipatie, projectparticipatie en financiële
participatie. Coöperaties, maar niet exclusief coöperaties, kunnen hier een belangrijke rol in spelen,
mits dit ook goed wordt verankerd in RES en gemeentelijk beleid.
Wij gaan ervan uit dat in de RES 1.0 minimaal 50% lokaal eigenaarschap het uitgangspunt is en dat
dit wordt geborgd en wordt vertaald in het gemeentelijk beleid van de betrokken gemeenten.
Daarbij moet ook de rol van maatschappelijke partijen waaronder (maar niet exclusief)
energiecoöperaties bij het organiseren van lokaal eigenaarschap worden verankerd.
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8. Waar hebben we rekening mee gehouden
Onder 9.1 wordt onder “draagvlak” genoemd:
• Is er sprake van of zicht op voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak?
• Zijn er kansen voor participatie en samenwerking?
• Is er een relatie met andere transities?
Wij hebben het liever over acceptatie en zien deze items in RES 1.0 graag concreet uitgewerkt
waarbij in het verlengde van het Klimaatakkoord de energiecoöperaties ook volwaardig gespreksen ontwikkelpartner zijn (zie ook 3.).

9. De relatie met andere innovaties
Onder 11.6 worden innovaties genoemd. Wij betreuren het dat in dit hoofdstuk en ook de andere
hoofdstukken de energiecoöperaties nauwelijks worden genoemd. Bij een groot aantal van de
beschreven innovaties en/of gerealiseerde opwek zijn 1 of meerdere energiecoöperaties betrokken.
Daarmee hebben we bewezen dat wij een belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van het
RES-bod. Niet alleen kwantitatief in het (mede)ontwikkelen van opwekprojecten maar ook in de
organisatie van een partnerschap bij innovatieve projecten en het organiseren van lokaal
eigenaarschap. Daarmee zijn wij een partij die vanuit de samenleving in staat is volwaardig
meefinancierend en ontwikkelend partner te zijn en een brugfunctie vervullen tussen bewonersoverheden-ontwikkelaars.
Wij verwachten dat bij het uitwerken van de uitvoeringsstrategie in de RES 1.0 rekening wordt
gehouden met de rol van coöperaties.

Tot slot
De kracht van energiecoöperaties is dat zij lokaal gericht zijn, het energievraagstuk dichtbij inwoners
brengen en meerwaarde genereren voor de gemeenschap. Tegelijkertijd zijn het professionele
organisaties die ook regionaal kijken en hun verantwoordelijkheid daarin kunnen en willen nemen.
Een aantal energiecoöperaties werken al een aantal jaren in de regio samen en laten daarmee zien
samen in staat te zijn om zon op huurwoningen, zon op scholen, een windproject of zonnevelden en
zonnedaken te realiseren. Door de uitdaging samen op te pakken werken wij ook aan het versterken
van een professioneel en economisch gezonde basis voor burgers om op grote schaal, ook in de
andere relevante sectoren (denk aan communicatie, mobiliteit, gebouwde omgeving) opschaling en
versnelling mee vorm te geven.
De energiecoöperaties in de CTR hebben aangegeven zich in te willen zetten in de regio en samen te
willen werken om een actieve rol op te pakken in de uitvoering van de regionale energiestrategie.
Wij vragen energiecoöperaties een volwaardige rol te geven in de RES-organisatie van de CTR, de
ontwikkeling van de RES 1.0 en de uitvoer van de maatregelen uit de RES.

Namens de energiecoöperaties: BrummenEnergie, deA, Energiecoöperatie Epe, EnergieRijk Voorst,
Heerde Energiek, LochemEnergie, ZutphenEnergie.
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Stuurgroep RES Clean Tech, t.a.v. mevrouw E. van de Vlekkert
Gemeenteraden regio Clean Tech
Hietweideweg 20
7391 XX TWELLO
Datum: 16 juli 2020
Kenmerk: 200057.NH
Onderwerp: inbreng m.b.t. concept RES-bod Clean Tech
Behandeld door: Nando Habraken T: 06 - 11 62 24 91

Geachte stuurgroep, geachte raadsleden,
Natuur en Milieu Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuurmonumenten willen u
onderstaande reflectie en suggesties meegeven voor het afronden van het concept-bod voor de Regionale
Energie Strategie in regio Clean Tech. Natuur en Milieu Gelderland is, in samenwerking met de
Participatiecoalitie, in uw regio via stakeholderbijeenkomsten betrokken geweest bij de voorbereiding van
de concept-RES voor Clean Tech. Wij hebben ons ingezet voor goede participatie, lokaal eigendom, goede
ruimtelijke inpassing en borging van natuur- en landschapskwaliteiten. Wij willen met partners zoeken naar
een groot potentieel voor duurzame opwek binnen duidelijke ruimtelijke kaders. Afgelopen jaar hebben wij
onze achterban en groene partners betrokken bij de voortgang, lokale kennis opgehaald en aan draagvlak
gewerkt. Wij organiseerden regio-bijeenkomsten, maakten een nieuwsbrief en leverden tussentijds
inbreng. Er is veel werk verzet en we zien veel aanknopingspunten in de ontwikkelde plannen.
Middels deze brief geven wij u graag input voor de behandeling van het concept-bod en het definitieve 1.0
bod. Ook vragen wij aandacht voor een aantal onderwerpen die wat ons betreft nog meer aandacht
behoeven.
We doen een oproep om zowel op provinciaal als landelijk niveau een overkoepelende analyse te doen of
er ruimtelijk gezien de juiste keuzes worden gemaakt. De strategie voor de uitvoering van de duurzame
energievoorziening moet volgen uit deze overkoepelende analyse. Zo zien we of de optelsom van alle
plannen een optimaal beeld opleveren. Wij vinden in dit verband het advies Via Parijs relevant.
Betrokkenheid van stakeholders en inwoners
De totstandkoming van de RES is tot nu toe voorbereid door overheden, en met stakeholders. Naar onze
overtuiging is het belangrijk om stakeholders te blijven en inwoners vroeg te betrekken. Lokale kennis,
verdeling van lusten en lasten en ondernemerschap zijn nodig voor de realisatie van duurzame opwek die
op draagvlak kan rekenen. Naar het RES bod 1.0 kunnen hier verdere stappen in gezet worden. We zien dat
er al een eerste stap is gezet door een enquête uit te geven, en met het Watt Nou-project is getracht de
jongeren te betrekken. Dit is echter nog niet voldoende. We raden daarom aan om duidelijk af te spreken
hoe deze participatie plaats gaat vinden in de verschillende gemeenten en om dit pad uit te zetten.

Om draagvlak te vergroten raden wij aan om zo transparant mogelijk te zijn over de totstandkoming van
het scenario. Wat ons betreft is regio Clean Tech een voorloper op dit punt.
Door onder anderen de tijdlijn en de complete informatie op de website, kan worden ingezien hoe de
keuzes tot stand zijn gekomen. Probeer dit ook te vertalen in de uitvoeringsvisie zodat burgers snappen
waarom er op bepaalde locaties projecten moeten worden gerealiseerd.
Ambitieniveau en energiemix
We onderschrijven de aanvankelijke regionale RES ambities. Deze ambitie moet wat ons betreft wel altijd
binnen de draagkracht van natuur en landschap gerealiseerd worden (zie verder). Natuur en
landschapswaarden zouden moeten worden beschermd en verder ontwikkeld. We zien kansen juist voor
slimme ruimtelijke combinaties die natuur en landschap niet schaden en onze verduurzaming verder
brengen. Wij benadrukken daarnaast het maximaal benutten van zon op dak en energiebesparing. Dit zijn
voor ons randvoorwaarden om, met maatwerk, naar duurzame opwek in natuur en landschap te kunnen
kijken.
We signaleren ook dat er na 2030 nog een grote opgave ligt. Om deze ambitie en toekomstige
verdergaande doelen te kunnen behalen, moeten er diverse belemmeringen worden weggenomen. Wij
stellen voor om nu al te inventariseren welke belemmeringen dat zijn, en met het concept-bod hiervoor
aandacht te vragen bij het Rijk. Denk aan de toegankelijkheid van SDE-subsidie voor zon-op-dak,
aansluitkosten en de externe veiligheidsregelgeving.
Wij signaleren dat er nog niet genoeg aandacht is besteed aan een regionale visie voor realisatie van
grootschalige projecten. In deze visie moet aandacht zijn voor participatie en lokaal eigendom (zie laatste
pagina). Wel wordt er melding gedaan van het ontwikkelen van een dergelijke visie. Besteed hier genoeg
aandacht aan, dit speelt namelijk een doorslaggevende rol in de energietransitie. In deze visie moet ook
aandacht worden besteed aan de verhouding tussen wind en zon. Deze verhouding zal zich moeten
schikken naar de impact op natuur en landschap. Dit is wat ons betreft namelijk belangrijker. Toch zouden
we willen aansporen om met de netbeheerders te zoeken naar de optimale verhouding tussen wind-zon.
Wij zien daar een verhouding van 2/3e wind 1/3e zon als ideaal. Nogmaals is dit wel afhankelijk van de
impact op natuur en landschap.
Zon op dak en energiebesparing zijn no regret-maatregelen die maximaal benut dienen te worden. Energie
die je niet gebruikt hoeft je niet op te wekken. Daarnaast is het stimuleren van no regret-maatregelen zoals
zon op dak en binnen bebouwd gebied ruimtebesparend. We vragen de gemeenten ook om duidelijk beleid
te maken om deze ambitie eerst te realiseren.
Opwek in relatie tot biodiversiteit, natuur en landschap
Het is belangrijk dat zorgvuldig gekeken wordt naar de juiste locaties voor duurzame energieopwek.
Hiervoor moeten de juiste ruimtelijke kaders worden opgesteld zodat plannen daadwerkelijk van
toegevoegde waarde zijn voor natuur en landschap en de ‘no-regret’ locaties, buiten waardevolle natuur en
landschap, worden gestimuleerd. Indien een locatie juist is gekozen kunnen effectieve maatregelen en
goede inpassing mogelijk helpen in het versterken van biodiversiteit en natuur.
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De biodiversiteit in Gelderland is niet op orde; er is nog altijd sprake van een neerwaartse of
achterblijvende trend voor veel planten en dieren. Oorzaken liggen in de combinatie van waterbeheer/
droogte, intensief grondgebruik met negatieve invloed op natuurgebieden en op boerenland soorten,
versnippering, onvoldoende veerkrachtige natuurgebieden en overige leefgebieden.
Ons landschap staat zeer onder druk van nieuwe ruimtevragen zoals de energietransitie, woningbouw,
logistiek, extensivering van de landbouw, recreatie. De kwaliteiten van Gelderse landschappen die zo breed
gewaardeerd worden - weidevogelgebieden, coulisselandschap, karakteristieke openheid, de gradiënten
vanaf de stuwwal, het rivierenlandschap - zijn gebonden aan de ondergrond. Ontwikkelingen in
beschermde natuurgebieden en landschappelijk waardevolle gebieden, zoals Gelders Natuur Netwerk,
Waardevolle Open Gebieden en Natura 2000, zijn wat ons betreft daarom niet wenselijk.
Nieuwe functies die ruimte vragen kunnen de kwaliteit van natuur, landschap en de biodiversiteit
verslechteren. Daarom is het nodig om het (omgevings)beleid zodanig in te richten dat de bestaande
biodiversiteit beschermd wordt en waar mogelijk de condities voor herstel van biodiversiteit worden
verbeterd. Wij willen graag helpen bij het uitwerken van ruimtelijke kaders en beleid voor energie in relatie
tot natuur, landschap en biodiversiteit.
Wij zien kansen om de energietransitie hand in hand te laten gaan met het versterken van biodiversiteit. In
het huidige concept-bod zien wij dat deze kansen niet voldoende worden benut. We vragen daarom
nogmaals expliciet aandacht voor de -per saldo positieve- bijdragen die de scenario’s voor het landschap en
de biodiversiteit moeten hebben. Geef goede kaders mee zodat de meekoppelkansen voor biodiversiteit bij
aanleg van parken worden benut, denk hierbij aan anti-verdrogingsmaatregelen, klimaatadaptatie
watersysteem, transitie landbouw en stikstofafname.
Bosrijke gebieden worden ontzien tot en met 2030, dit is een positief punt. We stellen vast dat een
onderzoek naar wind op en rondom de Veluwe bij natuurbeschermers veel vraagtekens opwerpt. We
zouden graag willen weten wie dit onderzoek gaat doen en hoe dit vorm gaat hebben. Wij roepen op om
ondergetekenden en lokale ecologen hierbij te betrekken.
Volgend op de locatiekeuze is het van belang te reguleren dat opwek-initiatieven bijdragen aan herstel van
natuur- en landschapswaarden. Daartoe zien wij kansen mogelijk in afstemming met andere regio’s of de
Nationale RES, via een landschapsfonds. De mogelijkheden daartoe, eventueel ook op het gebied van wind,
zouden we graag verder verkennen.
Specifieke zoekgebieden
Nadat zon op dak en energiebesparing maximaal benut zijn, zien wij in de beschreven scenario’s op
onderdelen goede aanknopingspunten. Hier borduren we graag op voort. Kanttekening daarbij is dat een
ecologische toets, waarin de gevolgen voor biodiversiteit en dan met name de kwetsbare soorten zoals
weidevogels, nu nog ontbreekt. Deze toets is wat ons betreft een randvoorwaarde voor elke ontwikkeling.
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a. De uitgangspunten voor de opwek van duurzame energie uit hoofdstuk 3 onderschrijven wij.
b. Uitgangspunten voor zon zijn wat ons betreft prima. Zonneladder is leidend en gebiedsopgaven als
vernatting, landbouwtransitie, biodiversiteit en stikstof worden meegenomen. Daarbij vragen we wel
aandacht voor het feit dat lokale biodiversiteit behouden moet worden met de te realiseren projecten
en deze altijd van toegevoegde waarde moeten zijn.
c. De kennisdocumenten: soorten zijn een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de effecten van een
ingreep op een soort en de maatregelen waarmee deze effecten kunnen worden verminderd of
voorkomen. We vinden het van belang dat tijdig in het proces bij keuzes voor energielocaties niet
alleen rekening gehouden met de regels t.a.v. gebiedsbescherming maar ook t.a.v. soortenbescherming
en dat daarbij ook gebruik wordt gemaakt van deze kennisdocumenten. Tevens dient er aandacht te
zijn voor de cumulatieve effecten.
Locaties in en/of (deels) tegen waardevolle natuurgebieden aan, zoals GNN, Natura 2000 en Waardevolle
Open Gebieden, zoals in de zoekgebieden 3, 4, 7, 9 en 10 zijn wat ons betreft niet wenselijk.
Participatie en lokaal eigendom
In Hoofdstuk 10 wordt gesproken over het verder invullen van participatie en lokaal eigendom in de
verschillende gemeenten. Hierbij een aantal zaken die wat ons betreft cruciaal zijn in het vervolgproces:
Ontwikkelingen van onderop en ontwikkelingen waarbij lokale partijen het initiatief nemen en eigenaar
zijn, hebben de voorkeur. Deze ontwikkelingen zorgen namelijk voor meer maatschappelijke
betrokkenheid, acceptatie en lokale meerwaarde. Als lasten lokaal terecht komen dan moeten de lusten
ook lokaal blijven.
Wij verzoeken u doelen voor participatie en lokaal eigendom in de RES op te nemen, en als publieke
partijen af te spreken dat deze doelen zullen worden doorgevoerd in lokaal beleid (energiebeleid,
omgevingsbeleid).
Participatie begint zo vroeg mogelijk. Betrek daarom omwonenden en belanghebbenden in een vroeg
stadium. Laat ze meebeslissen over de inrichting van het project en over extra functies. Op deze manier zijn
zij betrokken bij het project en dat zorgt voor meer draagvlak later in het project.
Onderscheid de volgende vijf soorten van participatie:
1. Procesparticipatie in beleid en in projecten
2. Mede-eigenaarschap
3. Financiële deelneming
4. Omgevingsfonds en zeggenschap
5. Omwonendenregeling
Werk deze vijf vormen uit en beschrijf hoe gemeenten ruimte geven aan participatie en ten minste 50%
lokaal eigendom. Indien nodig kan de participatiecoalitie hierbij helpen.
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Er moet worden gezocht naar meekoppelende belangen en aanvullende stakeholders om daarmee het
aantal oplossingen groter te maken. Hoe meer oplossingen, hoe groter de kans van slagen. Anders
geformuleerd: “De taart wordt pas verdeeld als hij groot genoeg is”
Wij adviseren om ruimte te bieden aan lokale initiatieven. Deze kunnen in sommige gevallen rekenen op
meer draagvlak dan de projecten die in de RES worden beschreven. Sluit deze daarom niet uit.
Omgevingsbeleid
Energieprojecten moeten lokaal worden ingepast. We constateren dat er op lokaal niveau nog niet genoeg
aandacht is voor heldere randvoorwaarden. Door het stellen van beleidskaders in het omgevingsbeleid
kunnen de gemeenten sturen op goede randvoorwaarden voor en inpassing van projecten. Door dit
regionaal af te stemmen hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. Enkele voorbeelden van
randvoorwaarden die in beleid verankerd moeten worden:
- Verplicht stellen van tenminste 50% lokaal eigendom.
- Stel het toepassen van een zonneladder verplicht om te komen tot ontwikkeling op voorkeurslocaties
en om te voorkomen dat alleen goedkope locaties worden ontwikkeld.
- Participatie van omwonenden om vanuit zoekgebieden naar gedetailleerde locatiekeuze te komen.
- Spelregels omtrent locatiekeuze, verdeling lusten en lasten en de inpassing in het landschap.
Waardevolle natuur en landschap uitsluiten. Buiten deze locaties kunnen ook conflicten optreden
wanneer er gekozen wordt voor de koppeling aan infrastructuur. Een snelweg door boslandschappen in
N2000 zorgt ook voor conflict. Alsook wanneer een weg door open en vogelrijk gebied loopt. Hiervoor
is maatwerk nodig.
- Voorwaarden voor herstel van biodiversiteit met vooraf te bepalen natuur- en landschapsdoelen, ter
voorkoming van hapsnapbeleid.
- Richtlijnen voor goede landschappelijke inpassing, en de omgang met gebieds- en soortenbescherming.
- Voorbeelden voor het realiseren van dergelijke kaders zijn beschreven in onze handreiking ‘Wind- en
zonneparken realiseren samen met inwoners’. Een van de methoden om hier invulling aan te geven is
het uitschrijven van een maatschappelijke tender voorzien van duidelijke ruimtelijke kaders
Wij willen met deze inbreng en in het vervolg-proces graag bijdragen aan een succesvolle energietransitie,
die recht doet aan natuur- en landschapswaarden.
Deze brief wordt ondersteund door onder andere IVN Apeldoorn.
Met vriendelijke groet,
Namens
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Natuurmonumenten en Natuur en Milieu Gelderland

Petra Souwerbren
Directeur Natuur en Milieu Gelderland
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Stuurgroep RES Cleantech Regio
T.a.v. Dhr. E.M. Van Ooijen
P/a Regio Stedendriehoek
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Reactie concept RS Cleantech Regio

Referentie:
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Geachte heer/mevrouw,
De LTO Noord afdelingen Achterhoek Noord, - Zuid Oost Veluwe, - Noord Oost Veluwe en - West Achterhoek
hebben kennis genomen van de gepubliceerde concept RES voor de Cleantech Regio. Als beheerders van de
buitengebieden in betrokken gemeenten zien we kansen en uitdagingen in de energietransitie en willen we ons
daar sterk voor maken. Het aandeel van de landbouw in het elektriciteitsverbruik is maar 6% en de opwek van
duurzame elektriciteit in het landelijk gebied is maar liefst 85% daarvan.
Grootschalige opwek in landelijk gebied betreft dus vooral verduurzaming van het gebruik door de bebouwde
omgeving. Alhoewel we maar een klein deel van het probleem zijn, kunnen we een belangrijk deel van de
oplossing zijn. We vragen daarbij wel om overleg met, en respect voor, onze sector.
LTO Noord definieert de opgave om als land- en tuinbouwsector in 2030 energieneutraal te produceren en in 2050
voor 125% energieleverend te zijn door het volledig benutten van alle agrarische daken en bouwblok voor
zonne-energie, aangevuld met een boerderijmolen (35 meter ashoogte) ondersteund door flexibele
energiesystemen.
In weerwil van onze duidelijke inbreng op bijeenkomsten en enquête kiest de concept RES voor een stevige
nadruk op zon ten opzichte van wind. Daarbij wordt de potentie van grootschalige zon op dak (>15KWh)
veronachtzaamd. De opwek uit zon is laag (1100 vollasturen op de verkeerde momenten) maar de nadelen van
zon op veld zijn groot.
Het onttrekken van daglicht aan het veld veroorzaakt een sterke achteruitgang van het bodemleven (net nu daar zo
veel maatschappelijke aandacht is voor het belang van dat bodemleven en voor duurzaam bodembeheer).
Natuurtoetsen hebben doorgaans een te sterke focus op de zichtbare bovengrondse biodiversiteit en
veronachtzamen de enorme gevolgen, juist bij grotere velden.
De landbouw heeft aan de klimaattafel een forse vrijwillige extra opgave genomen en zet vol in op
grondgebondenheid, kringlooplandbouw, natuurinclusiviteit en koolstofvastlegging. Deze omslag vereist
extensivering en geeft ons geen ruimte om verder in te leveren op het beschikbare areaal.
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De gevolgen van de ongewenste focus op zon worden nog verergerd doordat uw concept stelselmatig de inzet van
grootschalige opwek op dak veronachtzaamt. Dit terwijl daar een gigantische potentie ligt zonder alle nadelen van
grote zonnevelden. De brongegevens die het NP RES beschikbaar stelde zijn daar heel duidelijk in.
We wijzen u op de brede politieke en maatschappelijke acceptatie van de zonneladder als prioriteringsmethode
voor de keuze van opweklocaties. (motie Dik/Faber en instrument in de Nationale Omgevings Visie). Realisatie op
de bovenste treden van die ladder zijn de meest duurzame. Ze kennen in de huidige situatie qua beleid en
stimulering wel beperkingen. LTO Noord vindt dat écht duurzame ambitie ook om gericht duurzaam beleid vraagt.
We vinden dat RES Regio’s maximaal moeten inzetten op de enorme potentie van alle no-regret opties en aan de
landelijke politiek kenbaar moeten maken dat er keuzes nodig zijn. In dat verband wijzen we u op bijgevoegde
argumentatie vanuit LTO Nederland zoals dat afgelopen week in voorbereiding op het schriftelijk overleg over het
klimaatplan met alle fracties is gedeeld.
Wij begrijpen dat de coronacrisis de maatschappelijke afstemming bemoeilijkt maar anderzijds zijn er ruim
voldoende digitale methoden beschikbaar om standpunten en argumentatie te verzamelen. Wij betreuren het dat
deze concept RES in deze vorm naar buiten is gekomen. Uit uw brief aan het NP RES begrijpen we dat u de
komende maanden wilt gebruiken voor een goede afronding. We vragen u daarbij concreet om:
De door ons in dit proces geleverde input serieus mee te nemen
Constructief overleg met ons als belanghebbenden in het landelijk gebied
Naleving van de zonneladder als prioriteringsinstrument
Meer inzet van wind omdat dit effectiever is en minder nadelen kent
Voldoende aandacht voor maatschappelijke afstemming om te voorkomen dat grootschalige opwek een
splijtzwam wordt tussen landbouw en bebouwde omgeving.
Als voorbeeld voor een veel meer afgewogen concept RES verwijzen we u overigens graag naar het concept van
de RES Regio Food Valley. Natuurlijk maakt iedere regio eigen keuzes maar de verschillen in aanpak aan
weerszijde van de grens tussen uw regio’s is - zacht uitgedrukt - dramatisch en onbegrijpelijk.
Voor vragen, nadere informatie of het inplannen van een (al dan niet digitale) afstemming kunt u contact opnemen
met André Rotteveel arotteveel@ltonoord.nl of telefonisch op 06 - 20598269.
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