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Soest/Baarn, 30 september 2016

Onderwerp: Onderzoek naar planlocaties voor zonneweiden en windturbines in Amersfoort

Geacht college en Geachte raadsleden,
Ondergetekenden volgen al enige tijd uw onderzoek naar mogelijkheden tot het realiseren van
zonneweiden en/of windturbines binnen de gemeente Amersfoort.
Gezien de informatie die u op 20 september jl. heeft gepubliceerd willen ondergetekende partijen u
laten weten dat zij ten zeerste tegen de meeste van uw “te onderzoeken” mogelijkheden
protesteren.

Energieopwekking achten wij een industriële activiteit, die niet zo maar en overal kan plaatshebben.
In elk geval niet in de Eempolder. Het mogelijke gebruik van de Eempolder als gebied om energie op
te wekken staat haaks op de bijzondere waarden die reeds decennia geleden voor de Eempolder zijn
vastgesteld.
Zonneweide:
Uw plan voor een groot zonneweide-project aan de Oude Lodijk te Hoogland-West/ gemeente
Amersfoort achten wij vanuit die optiek ongewenst en ontoelaatbaar. De planlocatie is zo'n 4 ha
groot en heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Het maakt onderdeel uit van het
slagenlandschap met perceelsbegroeiing'. De planlocatie heeft als dubbelbestemming ‘Waarde
Archeologie categorie‘, respectievelijk art. 5 en art. 24 van het Bestemmingsplan Buitengebied West
van de gemeente Amersfoort. Door plaatsing van naar schatting zo’n 20.000 zonnepanelen zal er
sprake zijn van een zeer ernstige landschapsvervuiling en verrommeling in het Nationaal Landschap
Arkemheen-Eemland en daarmee van een aantasting van deze archeologische waarde. Zelfs het
vigerende Bestemmingsplan Buitengebied West zal voor deze planlocatie moeten worden veranderd.
Het zal geen agrarische bestemming met Waarden meer hebben maar een bedrijfsbestemming.
Daarmee zal dit groene deel van de planlocatie voorgoed uit het waardevolle en ondeelbare Eemland
worden weggenomen. Daarnaast is de te wijzigen bestemming op deze locatie in strijd met
wetgeving en vigerend provinciaal beleid.
Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen geldt voor de Eemland (Eemvallei) een 'Nee, tenzij' - regime.
Met uw ingenomen stellingname van een "Ja, tenzij" zijn wij van mening dat de beschermende
wetgeving door u - als college van B&W van de gemeente Amersfoort - uit het oog is verloren. Voor
de Eemvallei geldt een 'Nee, tenzij'-regime, hetgeen inhoudt dat nieuwe plannen, projecten of
handelingen binnen en in de nabijheid van dit gebied niet zijn toegestaan, indien deze de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en
sprake is van redenen van groot openbaar belang. Bij de herziening van de PRV/PRS (waarover later
in dit schrijven meer) is nog eens nadrukkelijk de waarde van het landschap genoemd, alsmede zijn
kenmerkende eigenschappen, zoals de openheid die gerespecteerd moet worden. Voornemens
zoals nu ( door u ) in beeld worden gebracht tasten ook de geloofwaardigheid aan (van de
doelstellingen) van de provincie. Reden om een kopie van deze brief aan Gedeputeerde Staten van
de provincie Utrecht te sturen. Alsmede aan de leden van Provinciale Staten, die in november 2016
een herziening van de PRV/PRS moeten vaststellen.
Wij verzoeken u voor de betreffende weilandpercelen de huidige bestemming te handhaven en het
plan voor de realisering van een Zonneweide in dat gebied van tafel te halen.
Wij hebben onderzoek gedaan naar de daken van bedrijven gevestigd op industrieterreinen in uw
gemeente. Daarop is een enorm potentieel aan zonnepanelen te leggen. Wij adviseren u zich daarop
te focussen en in overleg met deze bedrijven tot een zonnepanelenplan te komen. Dit pakt zowel
goed uit voor deze bedrijven als voor het terugdringen van de CO2 in uw gemeente. De planlocatie
voor de zonneweide is boerenland en belangrijk als voedselbron/nodig bij de voedselproductie. Het
lijkt ons verspilling om alles uit het buitenland importeren. Dat levert immers ook nog eens veel CO2
uitstoot op.

(foto wulpen)
Recent fotografeerden wij tientallen wulpen op een afstand van ongeveer 20m vanaf en naast de
mogelijke planlocatie. Dit betreft hun habitat waarbij zij ook op de planlocatie komen om dekking te
vinden voor onraad. De planlocatie is namelijk wat meer begroeid.

Windturbines:
Vanuit de doelstelling van onze organisaties, die allen staan voor een open landelijk gebied - hier
specifiek het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland - met een zo groot mogelijke aandacht voor
het behoud en verbeteren van de extreme openheid van het gebied, zult u kunnen begrijpen dat de
windturbine-locatie op de RWZI aan de Eem in de Isselt bij ons de allergrootste weerstand oproept.
De landschappelijke beleving van de NNN (vroeger EHS) zal ernstig worden verstoord met deze hoge
windturbines. Wij hopen dat u ons standpunt mee zult willen nemen in uw beoordeling van uw
plannen.
De windturbines op de beoogde planlocatie zullen namelijk een zeer negatief effect hebben op het
beschermde 'Nationaal Natuurnetwerk Nederland', hierna de NNN genoemd. De aangrenzende rivier
de Eem behoort daartoe. De windturbines zullen een zeer verstorende invloed hebben op het
functioneren van de NNN. Als college van B&W van Amersfoort dient u, als onderdeel van een goede
ruimtelijke ordening, te voorkomen dat ontwikkelingen in de nabijheid van de NNN een negatieve
invloed gaan hebben op de NNN-functie.
Wij willen benadrukken dat het plan voor windturbines in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Pagina 59 van de
PRV vermeldt: 'Bij ontwikkelingen in het landschap van Eemland (Eemvallei) vinden we het vooral
van belang dat de open ruimte behouden en versterkt wordt. Dit betekent behoud van een continue

open ruimte langs de Eem, van Randmeer tot Amersfoort'. Deze passage is ook opgenomen in bijlage
2 van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), bladzijde 72. De Zonneweide zal de open ruimte
domineren en aantasten. Dit is in strijd met het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht.
Verder zal de beschermde kernkwaliteit 'extreme openheid' door de horizonvervuilende
windturbines onevenredig zwaar worden aangetast. De genoemde kernkwaliteit is nota bene voor
Eemland (Eemvallei) door de provincie Utrecht zelfs verankerd in de ‘Kwaliteitsgids Utrechtse
Landschappen’. De plaatsing van windturbines is derhalve in strijd met vigerende provinciale wet- en
regelgeving.
Het Eemland-gebied (Eemvallei) vormt een noord-zuid gerichte natuurlijke trechter die, met de Eem
als levensader, voor de vogelmigratie van nog niet voldoende onderkend belang moet worden
geacht. Het verbindt het open Flevoland via de Stiltegebieden in Eemland (Eemvallei) met het hart
van Utrechtse Heuvelrug. Deze trechter wordt door het plaatsen van windturbines bijzonder effectief
afgesloten. Het is overduidelijk bekend dat juist de weilanden in Eemland (Eemvallei) ten noorden en
ten zuiden van de A1 een belangrijk foerageergebied zijn voor overwinterende zwanen- en
ganzenpopulaties. Met name van de Kleine Zwaan welke vanuit Siberië hier overwintert. De
Eemvallei toont door gerichte bescherming een toenemende soortenrijkdom aan vooral water- en
poldervogels en rietbewonende vogels. De kleinschaligheid van het landschap, het ruimtelijk
ingeklemd zijn van de foerageerplekken en de rivier de Eem werken het laagvliegen van vogels in de
hand. Het is absurd genoemde positieve ontwikkelingen te niet te doen door windturbines toe te
staan. De plaatsing van windturbines zal een zeer grote aantasting van het open landschap van de
Eemland (Eemvallei) veroorzaken, waardoor een onaanvaardbare horizonvervuiling zal ontstaan.
Tevens zullen vele vogels maar vooral trekvogels die vaak bij voorkeur ’s avonds en nachts vliegen,
hiervan zeer veel “hinder” ondervinden in de zin dat zij zich tegen de wieken van deze molens te
pletter zullen vliegen . Windturbines zullen onomkeerbare negatieve gevolgen hebben.
Overigens ligt vlakbij de planlocatie het landgoed Coelhorst (eigendom Natuurmonumenten) dat niet
vrij toegankelijk is. Op dit stille landgoed verblijven 's nachts een populatie van zo'n dertig reeën. Er
zal voor deze dieren een ernstige verstoring door de windturbines optreden.
Ondergetekenden hebben een alternatief plan. Het is immers ook mogelijk dat de Amersfoortse
windturbines worden vervangen door windturbines op zee die meer stroom opleveren en naar
verhouding goedkoper zijn.
Provinciale Structuurvisie:
De Provinciale Structuurvisie d.d. 4 februari 2013 van de provincie Utrecht vermeldt dat Nederland
een internationale verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van weidevogels. Zij geeft aan
dat een groot deel van die populatie in de provincie Utrecht voorkomt en daardoor de verplichting
heeft om deze soorten goed te beschermen. Voor weidevogels zijn openheid, rust en stabiliteit in
inrichting en beheer van belang. Daarom heeft de provincie Utrecht de ruimtelijke waarborg in haar
landschapsbeleid beschreven.

Heuvelrug:
Wij willen nu ook aangeven dat wij op welke manier dan ook willen protesteren tegen de uitkomsten
van het terloops meegenomen onderzoek naar plaatsing van windturbines binnen de Heuvelrug zoals
vermeld wordt op pag. 43, 44, 45, 56, 62 een windbos op de Heuvelrug en pag. 65 van de bijlage 4
van het onderzoek H+N+S Landschapsarchitecten en ROM3D.
Zeker gezien alle inspanningen die er nu oa. door de provincie Utrecht (oa. dhr. Krol) worden gedaan
om tot een Nationaal Park voor de Hele Heuvelrug te komen, waarbij de beleving van de natuur
voorop wordt gesteld en waarvoor een zoekgebied is gedefinieerd waarin Arkemheen en Eemland in
ieder geval topografisch wordt meegenomen, lijken ons een paar uitgangspunten hier lijnrecht op
elkaar te staan.
Uiteraard zijn we graag bereid om een nadere toelichting te geven en zijn wij ook bereid met u in
overleg te treden. Met grote interesse zien wij uit naar uw verdere stappen.
Met een vriendelijke groet wordt deze brief ondertekend door,

Dorpsbelangen Hoogland-West

www.dorpsbelangenhoogland.nl

Stichting Behoud De Eemvallei

www.eemvallei.nl

Vereniging Vrij Polderland

www.vrijpolderland.nl

Vereniging Vrienden van Nationaal
Landschap Arkemheen Eemland

www.arkemheen-eemland.nl
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Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Natuurmonumenten
B&W en Raad Gemeente Baarn
B&W en Raad Gemeente Soest
B&W en Raad Gemeente Nijkerk
B&W en Raad Gemeente Zeist
B&W en Raad Gemeente Leusden
B&W en Raad Gemeente Bunschoten-Spakenburg
IVN Utrecht
IVN Eemland
NMU
Amersfoortse Courant
Gooi en Eemlander
Baarnsche Courant
Soester Courant
Stichting O-gen
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar

