OPEN BRIEF AAN GEMEENTEN AMERSFOORT, NIJKERK, SOEST EN
PROVINCIE UTRECHT.
Per email via de griffiers
Baarn, Soest, Amersfoort,

Betreft:

7 december 2016

ENERGIE STEKEN IN ENERGIE
L.S.
Onderstaande ondertekenaars van een brandbrief aan de gemeente(raad) Amersfoort
(zie bijlage B) hechten er aan constructief mee te denken. Waaraan?
Aan duurzame energie. Natuurlijk, natuur(beschermings)organisaties hechten aan
duurzame energie. Minder fossiele brandstoffen om energie op te wekken is goed voor
de natuur en de leefomgeving. Dus meewerken aan het kunnen gebruiken van de
energie ‘in de lucht’ en van andere natuurlijke bronnen, geweldig. Van grote waarde
voor de toekomst. Echter, moeten we waarde voor één mooie doelstelling laten leiden
tot minder waarde voor andere doelstellingen? Voor natuur en landschap? Of kunnen
we door samenwerken en werken aan, met een mooi woord, integraliteit in beleid en
uitvoering, heel veel waarde in de breedte behouden?
Onderstaande verenigingen/stichtingen zijn geschrokken van een plan om windmolens
en zonneweiden te lokaliseren in gebieden waar al zo lang voor wordt gepleit de
weidsheid te respecteren. Strenge regels vastgesteld, in de PRV/PRS van de provincie
Utrecht. Boeren verdwijnen en een boer groter laten worden is er niet bij. Gebouwen
anders gebruiken…...ja ja, de ruimte-voor-ruimte regeling. Anders gebruiken kan als
er maar veel minder bebouwing terugkomt. En dan vanuit een ‘lokale prestatiedrang’
vér van (het huis van) de besluitvormers bij de gemeente, plotseling, op de
gemeentegrens, windmolens van 170-180 meter hoog. Is het uitzicht vanuit de polders

bewaard om die windvangers goed te kunnen zien? Of is er nog een tijd van bezinning
mogelijk om het streven naar duurzame energie gecoördineerd ter hand te nemen. Niet
ieder voor zich, maar in samenwerking en met respect voor andere
beleidsdoelstellingen.
Ondertekenaars willen meedenken en meewerken aan een duurzaam resultaat. We zijn
door ambtelijke stukken wel verontrust. Andere ideeën en/of andere oplossingen
maakt de ondertekenaars niet tot tegenstanders van de plannen om duurzame energie
ook dichtbij huis te realiseren. Maar zo lezen wij in een zeer recente ambtelijke (
politiek gedragen anders komt het niet naar buiten !!) notitie :
4.2 Risicomanagement , inclusief kritische succesfactoren Negatieve discussies van
tegenstanders van een bepaalde techniek kunnen de boventoon voeren en een open dialoog
verstoren. Doel van het onderzoek en de meedenkbijeenkomst is om met elkaar open en
objectief te bekijken wat de klimaatopgave xxxxxxx betekent en een helder beeld te krijgen
wat het behelst om hier invulling aan te geven binnen de gemeentegrenzen van xxxxxx.
Omdat het waarschijnlijk is dat de aanbevelingen die uit dit participatietraject naar voren
komen niet eenduidig zijn, is het belangrijk om de verwachtingen bij het participatietraject te
managen.

Wij hebben de naam van de gemeente maar even weggelaten. Maar het is een
voorbeeld van volstrekt op zichzelf (politiek) georiënteerd zijn. Participanten die
constructief willen meedenken met andere ideeën als tegenstanders ‘weg zetten’.
Het doel, duurzame energie, is een legitieme doelstelling. Verdient veel steun. Maar de
vormgeving én het lokaliseren van de mogelijke oplossingen vraagt een zorgvuldige
besluitvorming. Mét inbreng van deskundigen over mogelijke technieken én
……..waar een en ander kan worden gerealiseerd. Moet dat door elke gemeente
binnen de eigen gemeentegrenzen worden gerealiseerd? Kan men daar in
gezamenlijkheid besluiten over voorbereiden met een breed draagvlak? Kan de eigen
(persoonlijke) energieopwekking worden meegeteld met de ‘prestatie’ van de
gemeente? Want actieve inwoners die ook deelnemen aan groepsprocessen om eigen
energie op te wekken, maken deel uit van de gemeente zeg maar de gemeenschap. Hun
bijdrage kan meetellen aan het gemeenschaps-resultaat.
Ondertekenaars gaan er vanuit dat een tijdbewust politiek bestuur ……… om kan
gaan met positief meedenkende burgers en hun bundeling in verenigingen en
stichtingen. Verenigingsleven is ook delen van kennis en taken/rollen/ werkzaamheden
verdelen. Brede inzet voor een breed gedragen resultaat.
Ondertekenaars gaan er vanuit dat men betrokken kan worden bij plannen voor
duurzame energie in zowel Amersfoort, Baarn, Nijkerk, Soest en meer. Wij hebben
geen hinder van gemeentegrenzen. Die zie je trouwens toch niet in het
buitengebied………alleen op de kaart. Dus laten wij de kaarten schudden en een goed
spel spelen. De hand is uitgestoken.
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