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Bunschoten, 29 april 2020. 
 
Betreft: zienswijze voor de concept RES Regio Amersfoort. 
 
Geachte besturen en raadsleden in de Regio Amersfoort, 
 
Het bestuur van de Vereniging Eemland300 heeft kennisgenomen van de concept 
Regionale Energie Strategie (RES) regio Amersfoort. Deze concept RES is geschreven ter 
voorbereiding op de definitieve RES 1.0 die in de periode tot maart 2021 wordt opgesteld.  
 
Verstandig is dat de korte termijn strategie de nadruk legt op het benutten van de 
stedelijke bebouwing. De ruimte rond de infrastructuur (weg en spoor), bedrijventerreinen 
en defensieterreinen wordt gezien als mogelijke locaties voor wind en zonnekracht.  
Wat Eemland300 betreft gaat het bij bedrijventerreinen ook om de boerenbedrijven: veel 
daken van de boerengebouwen zijn nog onbenut en kunnen gebruikt worden voor 
zonnepanelen.  
Het benutten van de infrastructuur in het landschap wordt in dit concept genoemd. 
Eemland300 wil benadrukken dat het van groot belang is het open landschap te 
beschermen.  
 
In de concept strategie wordt terecht gesteld dat de natuurwaarden in de Eempolders 
beschermd moeten worden om de unieke vogelpopulatie en het weidse uitzicht over de 
polders te behouden.  
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie van de provincie Utrecht 2013 - 2028 wordt het 
Eemland als een van de onderscheidende landschappen beschreven. Als het gaat om 
behoud van kernkwaliteiten voor landschap Eemland wordt als eerste genoemd ‘extreme 
openheid’.  
Mogelijke plaatsing van windturbines midden in het Eemland, langs de A-1 tussen 
Amersfoort en Eemnes is een zeer grote ingreep in dit open landschap. Voor de 
weidevogels is dit een barrière tussen het noord en zuid gedeelte van de Eempolder. Wij 
pleiten er dan ook voor om het gehele Eemland open te houden en geen windturbines op 
dit deel van het Eemland te plaatsen. 
 
Zonneparken en windturbines moeten uit de buurt van weidevogels blijven. Dit geldt des 
te meer, omdat de Eempolders door Vogelbescherming Nederland en SOVON zijn 
aangemerkt als Important Bird Area (IBA). Dit zijn internationaal erkende gebieden. 
 
Het aanwijzen van het Eemmeer als mogelijke zoeklocatie voor drijvende zonneparken en 
windturbines lijkt ons zeer ongewenst. Het is een internationaal belangrijk gebied voor 
diverse watervogels. Het Eemmeer is niet voor niets aangewezen als Natura 2000 gebied. 
Kwetsbare natuurgebieden als het Eemmeer en de Leusderheide moeten worden ontzien 
als zoekgebied.  
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In het Eemland zijn de boeren voor een groot deel verantwoordelijk voor het beheer van 
het open landschap. De concept strategie propageert de overstap van stikstof belastende 
veehouderij naar elektriciteit opwekking met zonneweides. Dat lijkt ons in Eemland 
contraproductief voor de vele boerenbedrijven die jarenlang hebben gezorgd voor het 
unieke karakter van Eemland dat wij nu willen handhaven. De inspanningen van deze 
bedrijven op het behouden en versterken van de weidevogel populatie in het gebied  
worden hiermee te niet gedaan. 
 
Wij zien de volgende ruimtelijke mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie:  

• Zonneveld op de oude vuilnisbelt aan de Groeneweg in Bunschoten.  

• Zonnepanelen verplichten op alle grote bedrijfsdaken, inclusief boerenbedrijven. 

• Versterking van de netinfrastructuur elektriciteit om de bedrijfsdaken in het 
landelijk gebied te kunnen aansluiten. 

• Zonnepanelen als geluidswal langs de A1. 

• De eisen waar eventuele zonneweiden aan moeten voldoen goed vastleggen. Deze 
moeten zodanig uitgevoerd worden dat er ruimte en licht blijft tussen de panelen 
om de flora en fauna te sparen. 

• Verplichting om daken van nieuwe en bestaande (bedrijfs)gebouwen volledig te 
benutten voor zonne-energie. De dakconstructie van nieuwe gebouwen moet 
voldoende stevig en geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit kan in de 
bouwvergunning worden vastgelegd.  

• Aanpassing van de regelgeving of subsidieregelingen zodat ‘zon op dak’ in het 
buitengebied financieel haalbaar wordt. 

 
Wat Eemland300 zorgen baart zijn de reeds lopende initiatieven van commerciële 
projectontwikkelaars die landeigenaren en boeren nu al benaderen met plannen voor 
windturbines en zonneparken op hun grondgebied. Het is naar onze mening zeer 
ongewenst om projecten buiten de nog vast te stellen zoekgebieden te realiseren. Indien 
dat wel noodzakelijk wordt geacht, dient de betreffende gemeente strenge voorwaarden 
te stellen aan de betreffende initiatiefnemer conform het bestemmingsplan en de 
vigerende milieuregelgeving.  
De Regio Amersfoort moet heldere randvoorwaarden formuleren waaraan grootschalige 
energie projecten moeten voldoen, participatie is hierin het sleutelwoord: 

• De gewenste wijze van inrichting en inpassing van projecten in het landschap is 
maatwerk en moet in samenspraak met bewoners en stakeholders worden 
uitgewerkt.  

• Naast de ‘lasten’ moet er ook aandacht zijn voor de ‘lusten’. Een eis van minimaal 
50% lokaal eigendom en zeggenschap creëert meerwaarde voor de lokale 
gemeenschap.  

• Voor de zoekgebieden moet een gebiedsproces ontwikkeld worden waarin 
bewoners en belanghebbenden gezamenlijk projecten uitwerken met aandacht 
voor locatie keuze, inrichting, ecologisch vooronderzoek, verdeling lusten/lasten, 
mitigerende maatregelen en kansen voor versterking van natuur- en 
landschapskwaliteiten. 

• Deze randvoorwaarden moeten geborgd worden in gemeentelijke beleidskaders. 
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Tenslotte waarderen wij dat het in de concept strategie niet alleen gaat om wind en zon 
voor de korte termijn. De strategie houdt duidelijk open dat er op de langere termijn 
onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van nieuwe technieken zoals bv. 
aquathermie en ultradiepe geothermie.  

Leden van Eemland300 waren als lid van de Dialooggroep Energietransitie en 
Duurzaamheid afgelopen 2 jaar actief betrokken bij de RES discussie in de regio. Wij gaan 
ervan uit dat Eemland300 blijft meedenken in het vervolgtraject voor de RES 1.0 

Wij verzoeken u om onze zienswijze serieus in overweging te nemen bij uw besluitvorming. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van Eemland300. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Vereniging Eemland300, 
 
 
 
 
R. Beukers, secretaris Eemland300. 
06-5338 4824. 
secretaris@eemland300.nl 
www.eemland300.nl 
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