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Inbreng voor inspraakmoment gemeenteraad Ede over RES 1.0 Regio Foodvalley
17 mei 2021, Erik Wesselius, bestuurslid Stichting Milieuwerkgroepen Ede

Mocht u naar aanleiding van het onderstaande nog vragen hebben dan kunt u per mail of
telefonisch contact met mij opnemen: erik.wesselius@freedom.nl / 0318769317

==

Dank voor deze inspraakmogelijkheid. Jammer dat maar zo weinig organisaties en 
burgers hiervan gebruik maken. Als ik afgelopen woensdag de tweet van de gemeente 
waarin het inspraakmoment werd aangekondigd niet had zien langskomen dan had ik 
hier waarschijnlijk niet gezeten. Het aankondigingsbeleid had dus beter gekund.

1) RES 1.0

• De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) onderschrijft het belang van de 
energietransitie en het streven om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Maar wij vinden 
het ook belangrijk dat de belangen van natuur en landschap bij het ontwikkelen 
van duurzame energiebronnen in de regio Foodvalley goed meegewogen worden. 

• Positief: in de RES 1.0 is gekozen voor een voorzichtige aanpak en vrijwel al 
onze zorgen blijken in de RES 1.0 in elk geval te zijn verwoord.

• Maar… dan blijft het nog wel de vraag hoe dat vervolgens in de praktijk 
uitgewerkt wordt. De SME blijft zorgen houden over mogelijke aantasting van 
natuur en landschap als gevolg van de ruimtevraag van zonne-energie en de 
landschappelijke impact van reuzenwindmolens (hoger dan 150m).
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2) DRAAGVLAK

• Draagvlak onder burgers is essentieel. Participatie kan daarbij helpen.

• De doelstellingen in de RES wat betreft participatie dienen nog wel nader te 
worden uitgewerkt:

◦ 50% lokaal eigenaarschap klinkt mooi, maar hoe organiseer je dat inderdaad 
een aanzienlijk deel van de lokale bevolking mede-eigenaar wordt en daarnaast
kan meeprofiteren.

◦ Het verdient aanbeveling om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf. Daarmee zou 100% lokaal 
eigenaarschap gegarandeerd zijn.

• Burgerforum is een goed idee, maar wie zitten er in en op grond waarvan?

• Tot nu toe hebben wij als burgers geen vertegenwoordigers in het burgerforum 
kunnen kiezen.

• De SME onderschrijft alle zeven aanbevelingen van het burgerforum.

3) ZONNE-ENERGIE

• Gebruik de energieladder op de juiste manier: eerst op daken, dan restgronden 
benutten en pas in laatste instantie zonnepanelen op landbouwgrond.

• Ruimte is een schaars goed in Nederland, ook in de regio Foodvalley. 
Ruimteslurpende zonnevelden botsen met de extra vraag naar grond om 
kringlooplandbouw te kunnen realiseren of om woningbouwopgaves te vervullen.

• Druk doelen uit in op te wekken vermogen, niet in aantal hectares.

• Let op locatie. Een zonneveld ligt er voor 25 jaar. Dat draai je niet meer terug als 
het er eenmaal ligt. Pas dus op dat je goede locaties voor natuurontwikkeling / 
natuurlijke landbouw (bijv. Nergena en Blaakweg) verkwanselt.

• Liever kleinere zonnevelden (max. een paar hectare) dan grote vlaktes vol met 
panelen. Goede voorbeelden: Meikade en plan voor Schampsteeg.

• Zoekkaarten zijn te grofmazig en mogen geen eigen leven gaan leiden (waarbij  
“ja tenzij” eigenlijk altijd resulteert in een “ja”).
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• Meer sturing vanuit de overheid is wenselijk. Tot nu toe is de ontwikkeling van 
zonne-energie in Ede overgelaten aan het particulier initiatief. Op daken is dat 
prima. Maar voor landbouwgrond ligt dat anders. In de huidige aanpak (met de 
tender) kan de gemeente vooral reactief sturen op locatie.

4 WINDENERGIE

• Goed dat windmolens in Natura 2000 gebied De Veluwe zijn uitgesloten vanwege 
effecten voor de wespendief.

• Zet in op kleinere windmolens: deze roepen minder weerstand op; hetzelfde geldt 
voor kleinschalige zonnevelden (max 2,5 ha).

• Windmolens met een wiektop boven de 150m zijn landschappelijke monsters. 
Grote windmolens op zee, niet op land.

• Het aanwijzen van zoekgebieden mag wat ons betreft nooit betekenen dat er dan 
alleen nog maar gesproken kan worden over waar die windmolens moeten komen 
maar niet meer of ze er wel moeten komen.

5. ENERGIECLUSTERS

• Klinkt mooi en logisch, maar energieclusters zullen een hoge lokale impact 
hebben. Bij zulke grote projecten zal 50% lokale participatie lastig te realiseren 
zijn.

• Zijn de plekken waar nu een verdeelstation ligt ook werkelijk goede locaties voor 
energieclusters (als je die al zou willen)? De effecten voor landschap en natuur 
moeten altijd zwaar meewegen bij locatiebeslissingen.

6. WARMTE

• De SME heeft zich in het verleden altijd uitgesproken tegen het verbranden van 
houtige biomassa.

• Verwarming met aardgas is een stuk schoner dan verbranding van houtige 
biomassa, zeker als je in de gemeente bomen aanplant en deze niet meteen weer in
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de biomassa-ovens verbrandt. Daarom vindt de SME verdere uitbreiding van het 
huidige, op biomassa draaiende warmtenet onwenselijk.

• Bij toekomstige nieuwbouwprojecten (Kernhem, Ede-West) wordt wat ons betreft 
ingezet op lage-temperatuurwarmtenetten.

7. DUURZAME MOBILITEIT

• Duurzame mobiliteitsvormen kunnen een grote bijdrage leveren aan de 
energiebesparing. De SME mist in het stuk een verwijzing naar het programma 
duurzame mobiliteit van de gemeente.

8. COÖRDINATIE TUSSEN DE GEMEENTES IN DE REGIO FOODVALLEY?

• Met name de zoekgebieden voor windenergie lijken vaak aan de randen van 
gemeentes te liggen.

• De SME is met name zeer bezorgd over de zoeklocaties voor windmolens langs 
de Grift in het Binnenveld (gem. Wageningen en Rhenen), een gebied met grote 
landschappelijke, ecologische en toeristische waarde.

• Ook de zoeklocaties in de Wageningse uiterwaarden en tussen Wageningen en 
Bennekom (op Wagenings grondgebied) vinden wij geen goed idee, evenals de 
zoeklocatie Emmikhuizerberg van de gemeente Renswoude.

• Het is onduidelijk in hoeverre hier op regionaal niveau afwegingen zijn gemaakt. 
De indruk ontstaat dat toch elke gemeente een bepaald quotum moest halen.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Stichting Milieuwerkgroepen Ede
Stichting Milieuwerkgroepen Ede komt op voor natuur, landschap en milieu in de gemeente Ede. Op allerlei manieren spannen we ons in om ontwikkelingen ‘groen’
bij te sturen. Kijk voor meer informatie op http://www.sme-ede.nl. Secretariaat SME: p/a Halderweg 11A, 6721 ZJ  BENNEKOM, e-mail: secretaris@sme-ede.nl
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

De stichting heeft ten doel (1) het bevorderen van alle activiteiten en maatregelen die dienen ter bescherming en verbetering van het leefmilieu in de 
ruimste zin, in eerste instantie gericht op het gebied van de Gemeente Ede, (2) het bestrijden van alle aantastingen van het leefmilieu in de Gemeente 
Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; met name ook die aantastingen welke veroorzaakt worden door lawaai, lucht- , water- en 
bodemverontreiniging, (3) het geven van voorlichting en het verschaffen van documentatie betreffende het sub (1) en (2) gemelde, alsmede omtrent 
aangelegenheden de algehele milieuproblematiek betreffende, aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de bevolking van de Gemeente 
Ede en aan bedrijven en andere instanties binnen de Gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; (4) het voeren en ondersteunen 
van acties ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstellingen van deze stichting.
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