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Belangenvereniging uit Soest krijgt steeds meer aanhang

Afval ligt
te vaak
naast de
container
De leefbaarheid loopt gevaar
als afval steeds vaker naast
daarvoor bestemde containers is te vinden, stelt Amersfoort. Dit ‘bijgeplaatste afval’
moet volgens de gemeente
minder worden en daarom
zijn proeven gedaan.
Job Oldegbers
Amersfoort
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Robert van Motman bij de plek waar de Soester windmolens zijn gedacht. ,,Dit uitzicht is toch uniek?’’ FOTO CEES WOUDA

Strijden voor polderland
zonder die lelijke molens
,,Steeds meer mensen in Soest, Baarn
en Hoogland maken zich zorgen over de
dreigende aantasting van de polder’’, zegt
voorzitter Robert van Motman van de
Vereniging Vrij Polderland (VVP).
Piet van Dijk
Soest

De club in Soest krijgt dan ook
steeds meer leden. Nu zijn het er al
190. Een nieuwe dreiging wordt
actueel: er zijn al locaties in beeld
voor twee windturbines en 50 hectare aan zonnevelden. Midden in de
Eempolders.
Vrij Polderland keerde zich onlangs al tegen de – inmiddels geschrapte – plannen voor een
nieuwe boerderij in de polder bij
Soest én de plannen voor Paleis
Soestdijk en omgeving. Beide locaties bevinden zich aan de rand van
het poldergebied.

Polderhart
,,Maar nu gaat het om het hart van
de Eempolders’’, zegt Van Motman,
staande in de wind langs de Eem bij
de beoogde locatie voor de windturbines. Die zijn gepland naast de

Amersfoortse rioolzuivering langs
de Eem, met een weids uitzicht
richting de weilanden van Soest.
,,Zonnevelden – ik noem ze het asfalt van het groen – en windturbines hier? Hoe bedenken ze het!’’

Onvoorstelbaar
Het feit alleen al dat het gemeentebestuur locaties in de polder dúrft
te bedenken, samen met inwoners
van Soest, vindt hij onvoorstelbaar.
Van Motman: ,,De huidige coalitie
van VVD, D66, GGS en CU/SGP
heeft het vastgelegd in haar coalitieakkoord: er komen géén windmolens en zonneweides in de polder. Er is gewoon geen politiek en
maatschappelijk draagvlak voor. De
VVP roept alle partijen op stelling
te nemen tegen deze plannen, dan
weet iedereen waar hij of zij volgend jaar op moet stemmen.’’
Leden van de VVP hebben eind
vorig jaar meegedacht – dat heet in

Soest participatie – met zo’n vijfhonderd andere inwoners van Soest
over mogelijke locaties voor windmolens en zonneweides. Van Motman: ,,Toen is gezegd dat we zonneweides en windturbines het liefst
niet willen hebben in Soest. Maar,
werd toen ook gezegd: stel nou dat
het tóch moet, het niet anders kan.
Waar kunnen ze dan het beste
staan? Dat vind ik een raar psychologisch spelletje. Je kan hier heel
gekke voorbeelden bij bedenken.’’
,,Maar nog gekker’’, vult Van
Motman aan en hij blijft even staan.
,,Van de regio hoeft het niet. Sterker
nog, in de Regionale Energie Strategie (RES) – een plan waarin de
regio bepaalt hoe ze energie gaat
opwekken – worden geen locaties
in de Soester polder vermeld voor

Wij roepen alle
partijen op stelling
te nemen tegen
deze plannen
—Robert van Motman (VVP)

molens en zonnevelden. Onze
buren Amersfoort en Baarn zitten
ook in die RES, die zeggen dus
eigenlijk: voor ons hoeft dat niet in
Soest. Soest is dus niet verplicht om

locaties te zoeken’’, is zijn conclusie.
Van Motman voert ook de argumenten aan die tegenstanders
elders in het land gebruiken: het
laagfrequente geluid – de brom –
van de wieken, de slagschaduw en
het flikkerlicht van de wieken, de
vogels en vleermuizen die weggemaaid worden, de achteruitgang
van het weidegebied voor weidevogels, de geringe opbrengst van zonnevelden en het verdwijnen van
grasvelden die CO2 opnemen en
zuurstof afstaan.

Recreant
Van Motman: ,,Onderzoeken stellen dat er binnen een straal van 2,4
km van 240 meter hoge windmolens geen mensen moeten wonen.
Maar daar vallen delen van Soest en
Amersfoort wel onder.’’
Het grootste argument tegen de
windturbines is het verdwijnen
van het vrije uitzicht over de polder, het kroonjuweel van de VVP.
,,Dat weidse gebied is uniek in de
provincie en landelijk gezien heel
aantrekkelijk voor weidevogels’’,
zegt Robert van Motman. ,,De polder Arkemheen-Eemland is bovendien Nationaal Landschap. Wij willen de polder juist mooier maken,
ook voor de recreant. De polder
mag wel meer natuur krijgen van
ons.’’

De gemeente heeft die samen
met inzamelaar ROVA uitgevoerd. Een proef heeft volgens
Amersfoort voor een vermindering van 45 procent bijgeplaatst
afval gezorgd. Daarbij is onder
meer gebruik gemaakt van een
schone nette container, waarschuwingsstickers op bijgeplaatst afval en informatieflyers.
Andere proeven zorgden niet
voor dit gewenste effect.
Het inleveren van afval in de
ondergrondse containers is al
langer een heikel punt in de
gemeente. De containers staan
sinds 2016 in de hele stad en zorgen al lange tijd voor veel kritiek.
Zo stelde politieke partij
Denk eerder dit jaar al dat de
drempel om afval correct weg te
gooien te hoog is en dat de toegangspasjes moeten verdwijnen.
Zover wil de gemeente niet
gaan. Er is inmiddels een focusteam opgezet en dat gaat monitoren hoe het aantal bijplaatsingen zich ontwikkelt.
Op basis van deze ervaringen
kijkt de gemeente Amersfoort
aan het eind van dit jaar naar de
stand van zaken en worden
eventuele vervolgstappen ondernomen.

Botsing
tijdens
ijsregen
EEMNES Een automobilist is gisterochtend gewond geraakt nadat hij
door plaatselijke gladheid
van de weg raakte. Het ongeval gebeurde rond 07.00
uur tijdens sneeuwval en
ijsregen op knooppunt
Eemnes. De bestuurder
reed het knooppunt op
vanaf de snelweg A27 en
verloor de macht over het
stuur in de bocht naar de
A1 richting Amsterdam.
Hij reed hierbij een lantaarnpaal uit de grond tegenover Hotel de Witte
Bergen. Auto en lantaarnpaal raakten zwaar beschadigd. Een berger heeft het
autowrak opgehaald. De
bestuurder raakte gewond
aan zijn hand. Hij is ter
plekke behandeld.

