Inspraakreactie WMR tijdens extra inspreekavond voor inwoners inzake de concept-Regionale
Energie Strategie (RES) op 24 juni 2020.
De WMR onderschrijft het belang van duurzame energie om verdere klimaatverandering en
opwarming tegen te gaan, en beseft dat ook op regionale schaal maatregelen nodig zijn om
duurzame energie op te wekken middels windmolens en zonneparken. Voorwaarde is wel dat daarbij
rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Naar mening van de WMR gebeurt dat nu nog
onvoldoende. Bij de totstandkoming van de concept RES is slechts beperkt met effecten op de natuur
rekening gehouden (namelijk door Natura 2000 gebieden uit te sluiten), en is met de overige
natuurlijke en landschappelijke waarden niet of nauwelijks rekening gehouden.
De WMR maakt zich met name zorgen over de mogelijke gevolgen die de vervolgfase van het RES zal
hebben op natuur en landschap in het Binnenveld. In de eerdere notitie (“Concept-RES Foodvalley:
Informatie over de stand van zaken dd 1 februari 2020”) wordt het Rhenense deel van het
Binnenveld expliciet aangegeven als zeer geschikte locatie voor opwekking van windenergie vanwege
het ontbreken van wettelijke restricties. Daarbij wordt geen rekening gehouden met aanwezige
landschappelijke waarden en natuurwaarden. Het Binnenveld is een gebied met grote
landschappelijke en natuurwaarden. Waar de rest van de Gelderse Vallei is ‘verrommeld’ door bouw
van varkens- en kippenstallen en verspreid staand woningen, is als gevolg van dit ruimtelijk beleid in
het verleden het Binnenveld een open gebied gebleven met grote landschappelijke waarde. En
hoewel slechts een klein deel van het gebied de status heeft gekregen als Natura 2000 gebied,
hechten vele bewoners van Rhenen, Veenendaal en Wageningen sterk aan het integrale behoud van
dit prachtige landschap, met de erbij horende weidevogels en bijzondere planten.
Vooral bij de voorgenomen plaatsing van windmolens is een zorgvuldig afwegingsproces vereist. In
de RES wordt als principe uitgegaan van plaatsing van windmolens langs de rijkswegen, waar ze
relatief weinig extra verstoring opleveren. Het is volgens diezelfde RES echter niet waarschijnlijk dat
dit toereikend zal zijn om op termijn te kunnen voldoen aan de regionale opgave voor de opwekking
van groene stroom. Vandaar dat in de RES wordt aangekondigd dat onderzoek zal worden gedaan
naar aanvullende locaties. Daarbij doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat alleen voor
Rhenen en Wageningen concreet op kaart wordt aangegeven aan welke locaties wordt gedacht als
mogelijke plekken voor windmolens (pag. 40 in rapport). Daarbij wordt in de tekst nadrukkelijk
aangegeven dat deze locaties geen deel uitmaken van het concept-bod richting het rijk. Maar het
expliciet opnemen van deze zoeklocaties kan wel degelijk sturend zijn voor het vervolg van het
proces, al was het maar doordat de andere gemeenten nu de neiging zullen hebben om achterover
te leunen met de gedachte dat Rhenen en Wageningen wel zullen zorgen voor de benodigde
aanvullende capaciteit. De WMR geeft de Raad daarom mee: “pas op uw zaak” en let er op dat het
zuidelijke deel van de Gelderse Vallei niet verandert in een windpark.
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