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Karin de Gelder
Naar aanleiding van een schriftelijke reactie van de initiatiefgroep D.O.E. op 12 oktober 2020
zijn er aanvullingen op het verslag gemaakt (zie rode tekst en kopjes ‘opmerking initiatiefgroep
D.O.E.’ en ‘reactie gemeente’)

Introductie Duurzaam Opgewekt Ellecom (D.O.E.)
De initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom spreekt namens 250 huishoudens in
Ellecom. De groep geeft aan in gesprek te zijn met Ellecoms Belang en initiatiefgroep Ellecom
Energie Neutraal. Beide groepen hebben bij D.O.E. aangegeven hun initiatief te steunen.
Initiatiefgroep D.O.E. geeft aan zich er van bewust te zijn dat de invulling van de opgave niet
makkelijk is en dat het ergens zal gaan wringen. De groep wil graag constructief meedenken.
Denkrichtingen D.O.E.
D.O.E. geeft aan dat de Ellecomse Polder zich niet leent voor grootschalige opwek van
energie. Ze geven aan dat er misschien iets kleinschaligs mogelijk is. Verder steunen zij het
advies van Liander uit het voorlopig concept bod RES naar een betere balans tussen wind en
zon, dus meer wind en minder zon. De groep ziet kansen in het regionaal clusteren van de
opgave in een grootschalig windpark.
Opmerking initiatiefgroep D.O.E. 12-10-2020
“D.O.E. heeft een cultuurhistorische case voor de Ellecomse polder gemaakt en deze op 28
augustus 2020 gestuurd aan de Gemeente. Deze dient als input voor het maken van de
Handreiking Energie & Landschap.”
Reactie gemeente:
De ingebrachte cultuurhistorische waardering (augustus 2020) wordt als naslagdocument
gebruikt bij de analyse. Deze analyse levert input voor het beleidskader Energie en
Landschap.
Toelichting van de wethouder
Wethouder Klomberg licht de opgave ten aanzien van de opwek van duurzame energie en
het daarbij horende proces toe. In zijn verhaal komen zowel de Regionale Energiestrategie
(RES) als de Handreiking Energie en Landschap aan bod. Hij benadrukt dat het een proces is
van de lange adem en dat behoud van bijzondere waarden samengaat met het maken van
keuzes die soms pijnlijk zijn. Wat betreft de tijdslijn geeft hij aan dat het streven is om het
beleidskader Energie en Landschap voor het eindbod RES 1.0 (vóór 1 juli 2021) aan de
gemeenteraad aan te bieden voor besluitvorming. De dialoog met de samenleving bepaalt
daarin het tempo. In oktober-november vinden de vervolggesprekken plaats.
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Beleidskader Energie en Landschap
Karen Hoorn (projectleider beleidskader Energie en Landschap) licht de hoofdlijnen van de
concept analyse toe. Deze analyse levert input voor het beleidskader. Wethouder Klomberg
en D.O.E. wisselen van gedachten of het verstandig is om het conceptstuk al breed met alle
inwoners te delen. D.O.E. adviseert het concept eerst in klein comité toe te lichten aan de
initiatiefgroepen zodat de groepen de informatie goed kunnen vertalen naar hun achterban.
Wethouder Klomberg is blij met dit advies en neemt dit ter overweging mee in de uitwerking
van het vervolgtraject.
Opmerking initiatiefgroep D.O.E. 12-10-2020
“hier wordt genoemd dat Karen Hoorn de hoofdlijnen van de concept Handreiking toelicht.
We hebben later een concept analyse Energie & Landschap ontvangen, maar geen concept
Handreiking. Hoe moeten we dit nu zien? Is er alleen een concept analyse (van Veenstra
landschapsarchitecten) of is er een concept Handreiking? Wat waren precies de 2
documenten, die Karen Hoorn in haar handen had op 11 september? Als het inderdaad de
concept Handreiking was, dan klopt de tekst en zouden we die graag op korte termijn
ontvangen. Als het de concept analyse Energie & Landschap was, dan graag de tekst
navenant aanpassen.”
Reactie gemeente:
Wij werken aan een beleidskader Energie en Landschap. De Handreiking is een bijlage van
dit beleidskader. De handreiking zelf bestaat uit richtlijnen voor het inpassen van duurzame
energie en voor de vormgeving van het participatieproces bij concrete initiatieven.
Karen Hoorn heeft tijdens het overleg de analyse toegelicht die input levert voor het
beleidskader. Het andere document dat Karen bij zich had, was een ruwe aanzet voor het
beleidskader. Tijdens de webinars gaan we hierover verder in gesprek. Ik heb de tekst in het
verslag hierop aangepast.
Wat kwam er verder aan bod?
Gedurende het overleg zijn er verschillende andere wensen, opmerkingen en ideeën
geplaatst. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de punten:


Vragen die spelen bij D.O.E.: wie heeft de regie? Wat is de rol van de provincie
Gelderland en het Rijk? Wat is hun visie? Is het wel verstandig om deze opgave
van onderop in te vullen?;

Opmerking initiatiefgroep D.O.E. 12-10-2020
“dit zijn inderdaad de gestelde vragen. Graag zouden we in dit verslag ook de antwoorden
teruglezen.”
Reactie gemeente:
De overheden (rijk, provincie, gemeenten e.d.) staan samen aan de lat voor het in praktijk
brengen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord. Voor de opwek van duurzame
energie is een landsdekkend programma ontwikkeld. Dertig regio’s werken aan een
Regionale Energie Strategie (de RES). In de RES werken o.a. overheden, maatschappelijke
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partners, netbeheerders en inwonersgroepen aan regionale oplossingen. Bij het opstellen
van het eindbod RES wordt het uitgangspunt consensus gehanteerd. Mocht volledige
consensus onverhoopt niet lukken dan vraagt de regio Arnhem Nijmegen de provincie
Gelderland om via een goed gesprek partners alsnog te bewegen om samen tot een
definitief eindbod te komen. De gemeente volgt de koers van het landelijke programma.
In hoeverre deze aanpak succesvol is, zal moeten blijken. Aangezien dit thema een grote
ruimtelijke en maatschappelijke impact heeft, is er bewust voor gekozen om inwoners
van ‘onderop’ te betrekken bij de invulling van de opgave. De provincie en de regio
Arnhem Nijmegen hebben een belangrijke coördinerende rol.


Suggestie D.O.E.: begin oktober een (digitale) presentatie aan de initiatiefgroepen
over de concept Handreiking Energie en Landschap. Het concept ter voorbereiding
opsturen;

Opmerking initiatiefgroep D.O.E. 12-10-2020
“Dat is een belangrijk punt. In onze perceptie was dit geen suggestie, maar een gemaakte
afspraak. Graag dit tekstueel aanpassen en nog belangrijker: we ontvangen graag een
uitnodiging op relatief korte termijn voor de inhoudelijke discussie over de concept
Handreiking en als voorbereiding daarop de concept Handreiking.”
Reactie gemeente:
Wij zijn blij met deze waardevolle suggestie en hebben hier serieus over nagedacht
in de voorbereiding van digitale webinars waarvoor alle inwoners binnenkort worden
uitgenodigd. U zult dit terugzien in onze eerste webinar op 16 november 2020.


Wens D.O.E.: behoefte aan een verdieping/specificatie van de oranje-gebieden;
Opmerking initiatiefgroep D.O.E. 12-10-2020
“D.O.E. heeft geconstateerd dat op basis van het huidige (gemeentelijk en
provinciaal) beleid de oranje arcering van de Ellecomse polder/Middachterbroek en
Hof te Dieren veel te ongenuanceerd is. De classificatie uit de ruimtelijke verkenning is
niet juist. De juiste en genuanceerde classificatie is uit de cultuurhistorische case af te
leiden.”

Reactie gemeente:
Wij hebben de constatering van D.O.E. toegevoegd aan het verslag. Wij nodigen u van
harte uit om deel te nemen aan de webinars waarin de categorisering van de gebieden
ook aan bod komt.


Suggestie D.O.E.: uitwisseling of verplaatsing van ganzenrustgebieden om
grootschalige opwek mogelijk te maken;
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Opmerking D.O.E.: extra aandacht voor de ‘witte’ vlek van de Ellecomse Polder
op de RES- kaart in het voorlopig concept bod. De groep merkt op dat niet alle
beperkingen zijn meegenomen. De witte vlek suggereert dat er geen beperkingen
zijn.
Opmerking initiatiefgroep D.O.E. 12-10-2020
“”D.O.E. heeft geconstateerd dat de Ellecomse polder in de kaarten van het voorlopig
concept bod RES grotendeels wit zijn. Dat betekent dat er geen beperkingen zijn
onderkend en opgetekend voor het realiseren van wind en/of zon. Dit is niet juist. De
wethouder heeft toegezegd dit te (laten) corrigeren voordat het RES 1.0 opgesteld is
(m.a.w. in RES 1.0 staan de classificaties van de Ellecomse polder er juist in
weergegeven).”

Reactie gemeente:
In de mail van 13 augustus 2020 en tijdens het overleg hebben wij aangegeven dat de
kaarten uit de Storymap van de RES zijn gebaseerd op harde en zachte restricties uit
wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu en natuur. Hierin is o.a.
cultuurhistorie niet meegenomen. Wij zullen uw opmerking onder de aandacht brengen bij
de werkorganisatie RES. Indien gewenst, kunt u ook zelf contact opnemen met de RES
Arnhem Nijmegen via res@regioan.nl.
De bijzondere waarden van onze gemeente maakt wel dat wij er bewust voor kiezen om
lokaal beleid te ontwikkelen waarin de omgang met deze waarden verder is uitgewerkt.
Toekomstige initiatieven worden hieraan getoetst.
Afspraken
 De gemeente gaat de suggestie van D.O.E. om de concept Handreiking Energie en
Landschap in klein comité nader toe te lichten bekijken;
 De gemeente stuurt het definitieve eindrapport over het onderzoek Wind op en
rondom de Veluwe na publicatie toe.
Opmerking initiatiefgroep D.O.E. 12-10-2020
“graag een derde afspraak opnemen: De wethouder zorgt ervoor dat de kaarten van de
Ellecomse polder in het RES 1.0 document correct zijn (en niet grotendeels wit zoals nu in het
voorlopig concept bod RES).”
Reactie gemeente:
Wij begrijpen de zorg, maar delen niet jullie conclusie dat de kaart onjuist is. De RES heeft
zich voor deze kaart beperkt tot de wet- en regelgeving t.a.v. natuur, veiligheid en milieu.
Zoals hierboven verwoord zullen wij jullie punt inbrengen bij de werkorganisatie RES.
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