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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

Themabijeenkomst Concept RES d.d. 2 september 2020

1

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
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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
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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.

Themabijeenkomst Concept RES d.d. 2 september 2020

5

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.
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Inhoudelijk duidelijk; goed gepresenteerd; standpunt
gemeente duidelijk
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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
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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.

56

In Orpheus

4

57

In Orpheus

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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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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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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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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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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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

