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Betreft: Ambitieniveau concept RES Regio Amersfoort
Geachte raadsleden in de regio Amersfoort ,
In het kader van het nationale Klimaatakkoord werken de 7 gemeenten in de regio Amersfoort samen met
Stedin , Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe aan een Regionale Energie Strategie ( RES ) . Eenbelangrijk onderdeel van de RES is de uitwerking van gedragen keuzes voor grootschalige duurzameenergieopwekking in de regio : hoeveel energie gaan we uit wind en zon halen in 2030 en daarna, en op welkewijze ? Als volksvertegenwoordigers besluit u deze maand over de concept RES die recent is uitgewerkt, met
daarin ook een bod voor 2030. In het afgelopen voorjaar deelden wij al onze aanbevelingen voor een RES die' drievoudig duurzaam ' is .
Op 8 september jl . hebt u van Bureau Regio Amersfoort een memo ontvangen waarin duidelijk wordt dat eronvoldoende draagvlak is voor de beoogde 14 windturbines op de Leusderheide ( goed voor 0,2 TWh aan
duurzame energie ) . Defensie ziet wel mogelijkheden voor 7 turbines op nabijgelegen locaties ; de inwoners vanLeusden zien graag relatief meer energieopwekking met zonnepanelen , en meer verspreid over de gemeenteen/of regio .
De NMU was kritisch op het concept RES , omdat de hoge natuur- en landschap swaarden van de Leusderheide
niet goed verenigbaar zijn met grootschalige energieopwekking . Wij steunen het laten vallen van deLeusderheide als zoeklocatie . Wel verzoeken wij u met klem om in de concept RES Regio Amersfoort vast tehouden aan het ambitieniveau van 0,5 TWh ! De huidige klimaatcrisis vraagt van ons dat we alle zeilenbijzetten in de energietransitie , ook in de regio Amersfoort .
En dat kan ook : ons inziens liggen er in de regio Amersfoort volop kansen voor een ambitieuze RES mét
aandacht voor natuur & landschap en goede participatie . Enerzijds voortvarend, anderzijds zorgvuldig enverantwoord. Wij zijn gemotiveerd om bij de nadere uitwerking richting RES 1.0 te laten zien hoe dat zou
kunnen . Daarbij werken we nauw samen met onze achterban , en partners als Energie Samen ,
Natuurmonumenten en Utrechts Landschap .
Wij verzoeken u om deze aanbevelingen in overweging mee te nemen tijdens de aankomenderaadsvergaderingen over dit onderwerp .
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerben de Vries
Met vriendelijke groet ,

Joris Hogenboom , directeur Natuur & Milieufederatie


