Inspreektekst Vereniging Vrij Polderland over ‘richting van de omgevingsvisie
Amersfoort’, voor de raadsvergadering van 28 oktober 2021
Dank u voorzitter voor de gelegenheid om in te mogen spreken bij uw Raad. Mijn naam is
Bart Oskam en ik vertegenwoordig vanavond als bestuurslid de Vereniging Vrij Polderland
(VVP).
De VVP bestaat inmiddels ruim 30 jaar, telt ongeveer 400 leden uit Soest, Baarn en
Amersfoort en zet zich in voor behoud en versterking van de zuidelijke Eemvallei als
natuurrijk landbouw- en weidevogelgebied. Het gaat om het gehele gebied aan
weerszijden van de Eem, ten zuiden van de A1, buiten de rode contouren van Amersfoort,
Baarn en Soest.
De VVP heeft met belangstelling kennisgenomen van de richting van de omgevingsvisie
voor Amersfoort. Het is in onze ogen een evenwichtig document waarin met zorg een
balans is gezocht tussen de diverse ontwikkelopgaven. Wij zien in de hoofdambities veel
raakvlakken met de doelstellingen van de VVP, zoals het versterken van de natuur en het
groen, het stimuleren van kringlooplandbouw, het vergroten van de biodiversiteit en het
beter faciliteren van natuurrecreatie in het buitengebied.
De VVP is eveneens voorstander van grootschalige energie-opwekking via zon op daken,
op parkeerterreinen en langs snelwegen. Echter, de VVP is niet gelukkig met de
toevoeging ‘aangevuld met grootschalige opwek van zon en wind binnen de aangewezen
zoekgebieden’. Deze toevoeging ontbreekt overigens in de brief met peilpunten van het
College onder punt 3c, maar staat wel degelijk als hoofdambitie vermeld in het
document.
Ik breng u graag het debat over de RES 1.0 van 13 juli jl. in herinnering, waarbij in
kritische bewoordingen is gesproken over o.a. het voornemen om windturbines pal aan
de rand van de Eem en de Eempolder te plaatsen. Er zijn toen diverse moties
aangenomen, o.a. van CU/GL en CDA/A2014, om ten aanzien van dit voornemen grote
zorgvuldigheid en terughoudendheid te betrachten. Dit belangrijke voorbehoud hebben
wij in het document niet kunnen teruglezen en wij zijn van mening dat dat onvoldoende
recht doet aan het debat dat binnen en buiten uw Raad over de RES 1.0 is gevoerd.
Tot slot wil ik graag vermelden dat de fracties van uw Raad binnenkort een uitnodiging
van de VVP zullen ontvangen, voor een verkenning van raakvlakken en
samenwerkingsopties. Wij zien ernaar uit nader met u kennis te maken in die gesprekken.
Ik dank u voor uw aandacht.
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