
Geacht college, raadsleden en aanwezigen, 

 

Ik maak mij zorgen over de klimaatverandering en hoe wij omgaan met natuur en milieu.  

Nog meer zorgen maak ik mij over de veronderstelde oplossingen die door groene bestuurders, 

zonder al teveel realiteitszin zijn bedacht en de communicatie daarover. 

 

Vanmorgen ( 11 mei 2021) zag ik in het AD een verhaal over de energietransitie plannen in Rhenen. 

Tussen de regels door zag ik dat het plaatsen van twee windmolens met een as-hoogte van 240 

meter op de Remmerdense Heide, net achter Kwintelooyen, een reële optie lijkt te zijn. 

 

Ik ben bang dat de meeste inwoners van Veenendaal, ook degene die daar mee te maken krijgen, 

niet op de hoogte zijn van de plannen die er op dit gebied spelen.  

Informatie is wel beschikbaar, maar je moet erg goed je best doen om die te vinden. De meeste 

inwoners doen dat helaas niet en vertrouwen blindelings op de volksvertegenwoordiging of gaan er 

van uit dat ze toch geen invloed kunnen uitoefen op de besluitvorming.  

Dat laatste is niet zo heel verwonderlijk, gelet op het verzoek welke ik als deelnemer van 

klankbordgroep duurzaam Veenendaal gekregen heb om b.v. informatie, die verstrekt is tijdens de 

bijeenkomst van 22 maart niet met andere te delen. 

 

Bij deze doe ik dan ook het verzoek en krijgt u gratis mijn advies om meer openheid van zaken te 

geven betreffende de plannen rond de energietransitie in Veenendaal en omgeving.   

Maak hiervoor b.v. gebruik van huis aan huis folders en paginagrote nieuwsbrieven in de Rijnpost, 

zodat straks niemand kan zeggen dat ze niet wisten wat er speelde en niet konden meepraten. 

 

Energietransitie gaat ons veel geld kosten, maak dat duidelijk, kom niet aan met hoeveel je misschien 

kunt besparen aan energiekosten maar wees eerlijk over de investering die dat vraagt, gemiddeld 

€40.000  voor mensen met een eigen woning. Maak duidelijk hoe het zit met de financiering daarvan. 

Maak duidelijk hoe het zit met de salderingsregeling voor zonnepanelen. Alleen met eerlijke 

informatie en duidelijke communicatie creëer je draagvlak. Zonder draagvlak is energietransitie met 

de huidige plannen een utopie. Wat overigens, gelet op komende technische ontwikkelingen geen 

probleem zal blijken te zijn maar wel zonde is van al het geld. Dus zie af van windmolens in onze 

prachtige omgeving. 

 

Tenslotte 

3 mei heb ik alle fractievoorzitters en het college een mail gestuurd betreffende energietransitie. 

Drie fracties waren tot nu toe zo netjes om te reageren. Bij deze het advies die mail toch nog eens 

serieus te bekijken, u kunt daar ongetwijfeld veel nuttige informatie uit halen. 

 

Met vriendelijke Groet, 

 

 

Rijn van Dijk 

 


