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Betreft: Inspraak DOE op de voorbereidende Raadsvergadering 25 augustus
Geachte Raadsleden,
Dinsdag 25 augustus zullen wij namens “Duurzaam Opgewekt Ellecom”
(DOE) inspreken op de raadsvergadering m.b.t. tot het voorlopig concept bod
RES. Wij zijn een initiatiefgroep die ontstaan is na de informatie avond
omtrent de voorgenomen energie-transitie van begin dit jaar. Een aantal
bewoners schrok van de kaarten met grootschalige zoekgebieden die weinig
nuance lieten zien. Na een verdiepingsslag zagen we in dat we in actie
moesten komen en hebben we onder andere een flyer verspreid in Ellecom
(zie bijlage) en zijn we langs de deuren gegaan om de inwoners van Ellecom
te informeren. Hieruit bleek duidelijk dat onze zorgen breed gedragen zijn,
ruim 250 inwoners hebben schriftelijk verklaard ons te steunen en dit aantal
groeit nog steeds. Tevens komt de energie transitie steeds vaker terug in de
Regiobode via o.a. ingezonden stukken waaruit blijkt dat dit onderwerp
steeds meer begint te leven in onze gemeente.
Het gaat hier om een van de grootste transities in ons waardevolle, nationale
landschap sinds lange tijd en een besluit hierover dient zeer weloverwogen
genomen te worden. De impact van zonnevelden en windmolens zal groot en
langdurig zijn (25+ jaar). We hopen dat onze volksvertegenwoordigers bij een
besluit hierover scherp naar de inhoud hiervan kijken en dat eenieder bij
zichzelf te rade gaat of hij/zij zich kan verenigen met deze ontwikkelingen.
We hopen dat u als raadslid op dit moment goed op de hoogte bent van de
inhoud van het huidige voorlopige concept bod RES (bijgevoegd als bijlage)
met in het bijzonder het stuk van Liander met de adviezen en
waarschuwingen op het huidige voorlopige concept bod.

Vanuit ons zijn de twee grootste bezwaren op het huidige voorlopige concept
bod RES: 1. de verhouding zon versus wind en 2. de grote versnippering aan
kleinschalige zonnevelden. Wij pleiten voor een 50/50 verhouding van zon en
wind met gecombineerde clustering op geïndustrialiseerde gebieden en geen
losse kleinschalige zonnevelden. Dit is veel minder belastend voor het
landschap en bovendien efficiënter qua infrastructuur wat de realisatie van
deze parken rendabel zal maken. De netbeheerder Liander geeft dit zelf in
haar aanbevelingen ook aan en waarschuwt voor zeer hoge maatschappelijke
kosten indien de voorstellen uit dit bod gerealiseerd zullen worden.
Dit betekent dat we u als gemeenteraad vragen het voorlopige concept bod
RES te voorzien van deze wensen en bedenkingen, wellicht in de vorm van
amendementsvoorstellen, en daarmee aan te sluiten bij de aanbevelingen van
Liander. Dat betekent dat het RES team tot juli 2021 de opgave krijgt een
evenwichtiger RES bod te formuleren, waarbij de kans dat dit beter ingepast
kan worden in het landschap veel groter is. Tevens zal dit een veel groter
draagvlak creëren wat ook een van de hoofddoelstellingen is van het RES
proces.
Rheden heeft een uitzonderlijk waardevol Nationaal Landschap en de
gemeente zou binnen de gehele regio van de RES moeten kijken waar de
draagvlak van het landschap zit zonder zich bij voorbaat al voor te nemen de
hele energieopgave op het eigen grondgebied op te lossen. Dit is overigens
ook juist de gedachte van de RES om de energie- transitie op regionaal niveau
te bekijken. We hopen dan ook dat onze wethouder zich hard zal maken voor
onze “natuurrijke” gemeente en dit unieke stuk Nederland, zowel qua natuur
als cultuurhistorische waarden, zal beschermen. Mocht dit onvoldoende het
geval zijn hopen wij dat de raad hier zorgvuldig en kritisch naar kijkt en daar
waar nodig bij stuurt.
Mocht er de behoefte zijn om met ons in gesprek te gaan en hierover in meer
detail van gedachte te wisselen staan wij hier zeker voor open. Wij zijn te
bereiken via duurzaam.opgewekt.ellecom@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Ted Abrahamsen en Elmar Gouw, namens de
Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom
‘blijvend blij met lokale groene stroom’
Bijlage: - Flyer Duurzaam Opgericht Ellecom
- Voorlopig concept bod RES

