Email d.d. 25 januari 2021
Beste Roelof Meijer,

U maakt zich zorgen over ons landschap, onze natuur en onze leefomgeving maar ook over ons
klimaat en onze toekomst. Die zorgen deel ik met u. Op 7 januari jl hebben wij hier met elkaar over
gesproken en u heeft daarbij mij uw factsheet Rheden Rationeel overhandigd. U maakt mij met deze
factsheet deelgenoot van de manier waarop u aankijkt tegen de klimaatcrisis en de mogelijke
oplossingen die u ziet waarbij u deze onderbouwt met argumenten uit verschillende publicaties. In
deze reactie ga niet in op elk argument dat u in de factsheet heeft opgenomen. Liever ga ik breder in
op de problematiek waar wij als overheid mee worden geconfronteerd en de noodzaak om met
reële oplossingen te komen en vervolgens snel tot realisatie te laten brengen. Er is niet meer zoveel
tijd als er wordt gesuggereerd, en dat schept een verplichting richting ons nageslacht.

Terecht benadrukt u in uw factsheet het belang van ons waardevolle landschap en de biodiversiteit.
De gemeente Rheden onderschrijft dat. Beide hebben niet alleen in Rheden maar in heel Nederland
anno 2021 ernstig te lijden onder verschillende ontwikkelingen:
•
•
•
•
•

toenemende woningbouwbehoefte,
toenemende mobiliteit en aanleg van infrastructuur,
de intensivering van de landbouw (o.a. stikstofproblematiek en de schaalvergroting),
de almaar toenemende verblokking of verrommeling in Nederland (bouw van
bedrijventerreinen en distributiecentra)
en natuurlijk de door menselijke activiteit veroorzaakte klimaatverandering als gevolg van de
exponentionele toename van broeikasgassen in de atmosfeer (het broeikaseffect). Deze
wordt onder meer ook veroorzaakt door bovengenoemde ontwikkelingen.

Om onze natuur te beschermen zullen wij ons van al deze ontwikkelingen en hun gevolgen
rekenschap moeten geven. De opwarming van ons klimaat is er één van. Dit zorgt nu al voor een
verandering van onze natuur en biodiversiteit. Het behouden van natuur en landschap vraagt van
ons een effectieve aanpak om deze opwarming tegen te gaan. Het is van belang dat we ons
realiseren dat wij in Nederland per hoofd van de bevolking circa 9 ton CO2 per jaar uitstoten. Dat is
twee keer zoveel als de gemiddelde uitstoot van alle wereldburgers en 56 keer zoveel als een
inwoner van Ethiopië. Wij zijn het verplicht aan onszelf en aan onze medewereldburgers om er alles
aan te doen de uitstoot in zijn geheel naar beneden te brengen, ook in Rheden.

Om uitstoot van CO2 te verminderen zullen we niet alleen onze energiebronnen moeten
verduurzamen maar eerst en vooral veel minder energie verbruiken. Hoe meer we besparen hoe
minder we duurzaam hoeven op te wekken en hoe minder we daartoe onze schaarse ruimte hoeven
te belasten. Duurzame opwek kan plaatsvinden door:
•

zon op dak (woningen, boerendaken en bedrijfsdaken),

•
•

duurzame warmte (aardwarmte, restwarmte van industrie, warmte uit riool of rivier of
zonthermie)
grootschalige opwek door middel van windturbines of zonnevelden (het liefst een
combinatie ervan.

U stelt in uw factsheet dat het inzetten van wind en zon niet de juiste manier is om aan onze opgave
te voldoen. Met het Klimaatakkoord, dat via democratische weg tot stand is gekomen, heeft de
overheid, waaronder de gemeente Rheden, zich verplicht bij te dragen aan dat akkoord. De urgentie
van handelen kan niet vaak genoeg worden benadrukt. Op dit moment zijn het plaatsen van
windturbines en zonnevelden de enige beproefde methodes die direct kunnen worden ingezet om
onze energie opwek te verduurzamen en daarom een reden om daar nu invulling aan te geven.

Ik zal bij mijn voorstel aan de gemeenteraad over de bijdrage van de gemeente Rheden aan onze
opgave uiteraard rekening houden met de verschillende onderzoeken en adviezen van experts.
Zowel over de slagschaduw en geluidsoverlast van windturbines als over de natuurvriendelijke
plaatsing van grotere zonnevelden; er zijn altijd meerdere wegen die naar een oplossing kunnen
leiden. Een combinatie van verschillende oplossingen is ook mogelijk zoals multifunctioneel gebruik
van landbouwgronden (gewasteelt onder de panelen) en mitigerende maatregelen om schade aan
flora en fauna te voorkomen of te beperken.

We hebben als gemeente een opgave én een verantwoordelijkheid om – gezien de negatieve impact
van de CO2 uitstoot op onze leefomgeving en op die elders in de wereld - onze energiebehoefte te
verduurzamen. We kunnen, mogen en willen niet afwachten tot er (nóg) betere technieken of
manieren zijn om de problematiek op te lossen. U hoopt op het bouwen van nieuwe kerncentrales.
Dat is een landelijk probleem en vergt zeker nog twintig tot dertig jaar. Niet alleen veiligheid en
radioactief afval spelen daarbij een rol maar ook het delven van uranium op een eerlijke en
milieuvriendelijke manier. Daarnaast is ook kernenergie niet CO2 neutraal; de uitstoot bij de bouw
en de ontmanteling van centrales alsmede de uitstoot die wordt veroorzaakt bij de winning en het
transport van uranium is aanzienlijk.

We wachten al te lang. We moeten nu wat gaan doen. Onze inwoners kunnen zelf aan de slag door
hun (energie)consumptie drastisch te verminderen, zonnepanelen op eigen dak te leggen en de
verwarming een graadje lager te zetten. De gemeenteraad moet een besluit nemen over de ruimte
die we geschikt achten voor grootschalige opwek binnen onze gemeentegrenzen. De raad zal daarbij
rekening houden met belangrijke aspecten als landschap, natuur en gezondheid. We vertrouwen
daarbij op de kennis en kunde van de experts op dat gebied.

Om ons landschap te beschermen is het nodig dat we nu keuzes maken over ons energiegebruik en
de duurzame opwek ervan. Het is aan mij om de raad een zo goed mogelijk onderbouwd voorstel te
doen. Ik zal zeker argumenten uit uw betoog meenemen maar ik kan en mag niet langer wachten
met het voorstellen van maatregelen.
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