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Onderwerp : Besluitvorming gemeenteraad Woudenberg op 1 juli 2021 - RES 1.0 Regio Amersfoort
Geachte raadsleden ,
Op 1 juli 2021 besluit uw Raad inzake de RES 1.0 Regio Amersfoort.
De RES 1.0 die is gevoegd bij de documenten voor besluitvorming is een foutieve versie van de RES .Hoewel de naamgeving en datum van het document correct lijken , betreft het hier een verouderdeversie . Dit blijkt o.a. uit het bod in de vorm van een kaart op bladzijde 29 van het document : hier is
wind in de Gelderse Vallei tussen Stoutenburg -Noord en Achterveld in trede 2 (fase richtinguitvoering ) te vinden . In de meest recente versie van de RES is deze locatie verplaatst naar trede 4
( verkenningsfase ). Wij roepen u met klem op om over de juiste versie van de RES 1.0 te besluiten .
RES Regio Amersfoort maakt duidelijk dat hoog wordt inzet op het benutten van grote daken voor de
opwekking van zonne - energie. Ook grootschalig zon - pv op overkapte parkeerterreinen zijn in onzeogen zeer goede ontwikkelingen . Daar zijn we heel blij mee . Toch willen we u ook nog een aantalpunten meegeven waarover we ons zorgen maken .
Concreet zijn in deze RES de volgende locaties voor windenergie binnen uw gemeente aan de orde :

Windmolens ten zuiden van Scherpenzeel (trede 4 , kansrijk ) .Ten zuiden van Scherpenzeel ligt het Broekerbos , dat eigendom is van Utrechts Landschap . Wij
behouden , versterken en ontwikkelen natuur , landschap en erfgoed voor de eeuwigheid . Hettransformeren van onze eigendommen tot een locatie waar duurzame energie wordt opgewekt
past daar niet bij . Daarnaast liggen er in het gebied ten zuiden van Scherpenzeel diversegebieden die behoren tot het NNN of de Groene Contour ( ook in de provincie Gelderland ) .
Windmolens ten zuidoosten van Woudenberg ( trede 4 , kansrijk ) .
In dit gebied liggen diverse NNN -gebieden .Windmolens langs de A12 (trede 3 , onderzoeksfase ) .
In uw gemeente liggen noordelijk en zuidelijk van de A12 en de spoorlijn Utrecht /Arnhem diverseNNN -gebieden en ecoducten / faunapassages.

•
.

Voor deze locaties willen wij u het volgende meegeven :
Natuurnetwerk Nederland en ecoducten
Binnen de bovenstaande locaties bevinden zich delen van het Natuurnetwerk Nederland ( NNN ) ,
danwel bevinden zich in de nabijheid hiervan gebieden die belangrijk zijn voor het functioneren vanhet NNN ( Groene Contour -gebieden en ecoducten ). Het NNN en de ecoducten spelen een belangrijke
rol bij behoud van biodiversiteit , verbinding van natuurgebieden en systeemherstel. De ruimte voor
en het functioneren van natuur en landschap staat onder druk als gevolg van allerlei extra geplanderuimte voor woningen , bedrijventerreinen of mobiliteit . En tegelijkertijd heeft de natuur het zwaar .
Er vindt een zorgwekkende afname van biodiversiteit plaats , onder andere als gevolg vanklimaatverandering , verdroging en de uitstoot van stikstof. Wij verzoeken u daarom locaties in ennabij het NNN en ecoducten te vrijwaren van nieuwe verstoringsbronnen .
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Conclusie
Wij verzoeken u locaties in en nabij het NNN , alsmede de gebieden die belangrijk zijn voor het
functioneren van het NNN ( zoals de Groene Contour en ecoducten ) in de RES 1.0 te vrijwaren vannieuwe verstoringsbronnen : groene energie kan en mag niet ten koste gaan van biodiversiteit enduurzaam functioneren van ecosystemen .

Met vriendelijke groeten ,

Drs . S. G. van Dockum
Directeur -bestuurder Utrechts Landschap
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