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Beste buurtbewoner,
In deze speciale uitgave van de Wijkkrant van DiNO
besteden we aandacht aan de plannen om in de directe
omgeving van onze wijk Dieren N-O windturbines (vaak
‘windmolens’ genoemd) en grote zonnevelden te gaan
realiseren. Het gaat hier om een gebied nabij de Broekdijk
in Spankeren, dat hemelsbreed 800 m tot 1.500 m van onze
wijk af ligt.

•
•
•

Het wijkplatform DiNO brengt deze speciale wijkkrant uit
om alle wijkbewoners een goed beeld te geven van de
mogelijkheden en gevolgen van deze plannen. Deze krant
is samengesteld door de tijdelijke werkgroep ‘Grootschalige opwek Dieren NO’. Deze werkgroep is korte tijd
geleden ontstaan nadat het Wijkplatform, in samenwerking met het Energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost, een oproep had gedaan aan inwoners van de wijk om
mee te denken over dit onderwerp. We hebben heel veel
reacties gekregen. Uiteindelijk hebben 10 mensen zoveel
mogelijk objectieve informatie verzameld, die ze nu graag,
via deze wijkkrant, met u willen delen.
Daarnaast zijn in deze wijkkrant ook de standpunten van
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de bewoners aan de Broekdijk, tegenstanders van de windturbines, opgenomen, evenals de mening van wethouder
Klomberg van de gemeente Rheden, die verantwoordelijk
is voor de klimaataanpak in onze gemeente.
Op veel verschillende niveaus wordt er momenteel
in Nederland gewerkt aan de energietransitie. Ook
in de gemeente Rheden zijn er ambitieuze plannen
om CO2 te gaan reduceren door energie te
besparen, het gasverbruik drastisch te verminderen
en duurzame opwek d.m.v. wind en zon te gaan
inzetten. Daarom zijn er, als onderdeel van het
klimaatplan in de gemeente Rheden, enkele ‘zoekgebieden’ gedefinieerd, waaronder de Broekdijk te
Spankeren. Hier zou eventueel de plaatsing van
één of twee windturbines of een groot zonnepark
mogelijk zijn.
Het Wijkplatform DiNO vindt het niet alleen
belangrijk dat u op de hoogte bent van deze
plannen maar wil ook graag uw mening horen. Op
de laatste pagina van de krant is daarom een link
naar een enquête opgenomen. Vriendelijk verzoek
aan u, als wijkbewoner, om deze in te vullen. De
resultaten van deze enquête zullen we
bekendmaken aan u, maar zeker ook aan de
gemeente Rheden.
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Het maakt niet uit wat je bezighoudt, maar klimaatverandering zal onze levens beïnvloeden. Door het vaker
voorkomen van extreme weersomstandigheden zullen we
steeds meer te maken krijgen met voedseltekorten, tekorten aan drinkwater, meer woestijnen, warmer weer en
overstromingen.

Waarom een klimaataanpak?
Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde
stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen
zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het
erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is
voor de opwarming van de aarde. (Bron: mileucentraal.nl)

2

Dat heeft effect op mensen, dieren en planten. (Bron: WWF)
De Antarctische ijskap is de grootste ijsvlakte op aarde en
zij bevat 90% van al ons water. In de afgelopen tien jaar is
het ijsverlies er verdrievoudigd: van 75 naar 219 miljard ton
per jaar. Als de hele kap zou smelten zou de zeespiegel
wereldwijd met 58 meter stijgen. (Bron: WWF)

Wat zijn de klimaatdoelen?
Nationaal
De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2
uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95%
minder zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet
verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Uitgangspunt
is dat de stappen naar minder CO2-uitstoot voor iedereen
haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Dit kan o.a. door over
te schakelen van fossiele energiebronnen (olie en aardgas)
op duurzame energiebronnen zoals wind- en zonneenergie en aardwarmte. (Bron: Klimaatakkoord 2019 Rijksoverheid

Hoe ziet de klimaataanpak eruit?
Iedereen zal zijn of haar steentje moeten bijdragen.
Hierover zijn afspraken en plannen gemaakt:
• Wereldwijd (Klimaatverdrag Parijs 2015)
• Landelijk (Klimaatakkoord 2019)
• Regionaal (30 energieregio’s =RES. Gemeente Rheden
valt onder RES Arnhem Nijmegen)
• Lokaal (gemeente & inwoners o.a. Handreiking Energie
en Landschap, Operatie Steenbreek).

– RES)

Enkele afspraken uit het Klimaatakkoord:
• Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande
woningen van het aardgas af zijn. Alternatieven zijn o.a.
warmtepompen en warmtenetten. (Bron: Vereniging Eigen

Een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente zijn in
2040. Dat is het doel van onze gemeente. Alle energie
(warmte en elektriciteit) die nodig is voor wonen, werken,
industrie, vervoer en recreëren wordt dan duurzaam
opgewekt.

Huis)
•

• Besparen van energie.
Alles wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te
wekken. Isoleren van je huis (glas, vloer, dak), energiezuinige apparaten (LED, energielabels), zonnepanelen,
warmtepomp, spaardouche verminderen het gebruik van
gas & elektra.

•

Gemeentes moeten eind 2021 bekend maken wanneer
welke woonwijken aardgasvrij worden gemaakt.
Uiterlijk acht jaar voordat de levering van aardgas
stopt, krijgen bewoners te horen wat het alternatief
voor aardgas wordt en wat dit voor hun situatie
betekent. (Bron: Vereniging Eigen Huis)
De ambitie is dat 50 % van de door windturbines op
land opgewekte energie eigendom wordt van omwonenden. Het betrekken van bewoners bij windmolenparken creëert meer draagvlak. (Bron: Vereniging Eigen Huis)

Regionaal
In Nederland onderzoeken de 30 energieregio’s (RES =
Regionale Energie Strategie) waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan
worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken
zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.
In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke
energieregio zijn eigen keuzes. De RES Arnhem-Nijmegen
doet dat voor onze regio.

• Duurzame energie opwek:
Zon, wind en aardwarmte zijn duurzame energiebronnen.
Ze raken nooit op, veroorzaken geen luchtvervuiling en
CO2-uitstoot. De verbranding van kolen, olie en gas
(fossiele brandstoffen) draagt sterk bij aan klimaatverandering. (Bron: milieucentraal.nl)
• Klimaat adaptatie.
Aanpassing van onze leefomgeving aan de gevolgen van
extreem weer. We moeten wateroverlast, verdroging en
hittestress beperken en zoveel mogelijk voorkomen. Hoe?
Met klimaat adaptieve maatregelen (vergroenen).
Bijvoorbeeld bestrating vervangen door groen. Het water
kan dan weer de bodem inzakken, de temperatuur in de
stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een
leefgebied, bodemleven verbetert en mensen voelen zich
prettiger en gezonder. (Bron: Stichting Steenbreek)

Alle regio’s zullen samen in 2030 ten minste 35 TWh
(Terawattuur) aan grootschalige duurzame elektriciteit op
land opwekken. (Bron: regionale-energiestrategie.nl)
Lokaal
De gemeente Rheden wil een klimaatbestendige en CO 2neutrale gemeente in 2040 zijn. Alle energie (warmte en
elektriciteit) die nodig is voor wonen, werken, industrie,
vervoer en recreëren wordt binnen de eigen gemeentegrenzen duurzaam opgewekt. Zonder dat daar CO2 bij
vrijkomt. Daar waar dit niet mogelijk is binnen de gemeentegrenzen, wordt dit ergens anders gecompenseerd (bijv.
door bosaanplant) of opgeslagen (bijv. in de grond).

• Bewustwording.
Inwoners en ondernemers bewust maken van hun aandeel
in klimaatverandering.
(Bron: “AAN DE SLAG VOOR EEN DUURZAAM KLIMAAT” Beleidskader voor
de klimaataanpak in Rheden 2019-2022)

(Bron: website gemeente Rheden, Beleidskader klimaataanpak Rheden
2019-2020)
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Plannen voor grootschalige opwek
energie

Grootschalige opwek d.m.v. windturbines

Deze plannen worden voor een groot deel bepaald door de
RES en verder uitgedragen en uitgevoerd door de
Gemeente Rheden. De gemeente heeft het recht om de
voorstellen van de RES naar eigen inzicht aan te passen
maar kan ook eigen plannen ontwikkelen.

Windturbines
Een windturbine is een gewone windmolen die werkt als
een fietsdynamo ☺. Omdat de omvang vaak erg groot is
(bijv. een tiphoogte van 240 m) is het woord ‘windmolen’
(waarbij je denkt aan een molen in het Hollandse landschap) niet meer op z’n plaats, maar wordt tegenwoordig
vooral gesproken over een ‘windturbine’.

Wat doet de RES?
In de RES (Regionale Energie Strategie) worden in de Regio
Arnhem Nijmegen met veel partijen (o.a. gemeentes,
provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en (vertegenwoordigers
van) inwoners de mogelijkheden onderzocht voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik
van warmtebronnen. Dit onderzoek hebben ze vastgelegd
in een concept document. Daarin vermelden ze ook
concrete zoekgebieden en een planning voor de uitvoering.

Gemeente Rheden wil één grote windturbine van 5,6 MW
(Mega Watt) plaatsen vlak bij Dieren Noordoost. Deze
levert bij volledige capaciteit (bij windkracht 6 Bft) voldoende stroom voor een woonwijk met 3.800 woningen.
In Dieren Noord Oost staan circa 950 woningen .(1)(2). Ook
de gemeente Brummen is bezig om een cluster van 4 tot 8
grote windturbines te plannen in het gebied Zaaibroek,
dichtbij het natuurgebied Soerense Broek.

Waar is ruimte voor windturbines en zonnevelden? En
hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk?
Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en
gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende
draagvlak voor en is het financieel haalbaar?

(x)

De cijfers tussen haakjes in de tekst verwijzen naar artikelen die u terug
kunt vinden op de website van het Wijkplatform DiNO:
www.dierennoordoost.nl/klimaataanpak-bronvermelding

Voordelen

De RES Arnhem Nijmegen heeft het gebied ten zuiden van
de Broekdijk in Spankeren niet opgenomen als potentieel
zoekgebied voor windturbines maar de gemeente zelf wel.

1. Emissie
Een windturbine geeft geen uitstoot van schadelijke
stoffen, maar levert groene stroom. Wel komt er tijdens de
bouw stikstof vrij en er worden veel beton en milieu
onvriendelijke materialen gebruikt.(3)(4)

Kijk voor meer informatie op: www.res-regioan.nl ;
https://www.regioan.nl/res-regionaleenergiestrategie/conceptbod
Animatie over Regionale Energie Strategie:
https://www.youtube.com/watch?v=gRqt1c8wNFg

Wat doet de gemeente Rheden
De gemeente stelt de kaders op waarin wordt bepaald hoe
men door middel van zonnevelden en windturbines op een
grootschalige manier energie op kan wekken in onze
gemeente. Tevens geeft zij aan welke gebieden in onze
gemeente in aanmerking komen voor plaatsing van
windturbines en zonnevelden en onder welke voorwaarden. Daarvoor hebben zij o.a. het beleidskader ‘Samen
Energie Opwekken’ en het beleidskader ‘Landschap en
Energie’ opgesteld. De concepten van deze beleidskaders
zijn vanaf 22 Februari via onderstaande link bij de
gemeente beschikbaar voor een periode van 4 weken.
Daarna volgen er mogelijkheden voor de officiële en brede
inspraak. Iedereen mag daarop reageren. Verwacht wordt
dat het College van B&W op 6 April een besluit neemt over
de stukken en ze daarna voorlegt aan de gemeenteraad.

2. Continuïteit
Een groot voordeel van windturbines is dat ze elektriciteit
leveren zodra het voldoende waait. Bovendien kunnen ze
zowel overdag als ’s nachts stroom leveren. De nieuwe
windturbines zijn zo enorm hoog, omdat ze dan eerder
energie kunnen opwekken en het rendement hoger is dan
bij kleinere windturbines. De producenten van elektriciteit
en de netwerkbeheerders hebben dan ook een voorkeur
voor windenergie. Wanneer de windturbine te weinig
stroom levert, moet dit worden aangevuld met stroom uit
kolen- of gascentrales.(5)

https://www.rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat
/Klimaataanpak
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3. Rendement

sommige mensen een onrustig beeld. De leefomgeving van
de vogels heeft invloed op het aantal slachtoffers. De
aanwezigheid van water zoals bij poelen en vennen in de
omgeving van windturbines moet worden vermeden,
omdat dit vogels aantrekt. Behalve vogels zijn het vooral
de vleermuizen die lijden onder de windturbines. Het lijkt
alsof de vleermuizen worden aangetrokken door de
windturbines, het is nog niet bekend waardoor.
Deskundigen raden aan om eerst een studie te laten
uitvoeren door een ecologisch adviesbureau.(6)

In Nederland is de vraag naar energie in de winter groot.
De opbrengst van de windturbines is in de herfst en winter
het hoogst.(5)
4. Landbeslag
Land in Nederland is schaars en duur. Een windturbine
heeft boven op de mast een gondel waarin alle apparatuur
zit inclusief de turbine. Rond de windturbine gelden
beperkingen voor het gebruik van de grond, maar in tegenstelling tot bij zonnepanelen, wordt er niet veel land in
beslag genomen.
5. Participatie
Zoals is te lezen in het ‘Beleidskader Samen Energie Opwekken’ van de gemeente Rheden wordt er naar gestreefd
om de inwoners te laten profiteren van de opbrengst van
de windturbine. Hoe dit in de praktijk gaat werken en voor
wie dit geldt is nog onbekend.

Nadelen
3. Wind

1. Horizonvervuiling

Het rendement van de windturbine wordt vooral bepaald
door de windsterkte en dus moet de windsterkte maximaal
zijn. De door de gemeente Rheden gekozen locatie
"Broekdijk" is een windluwe omgeving. In het oosten van
Nederland is de gemiddelde windsterkte namelijk 8
km/uur, terwijl dit in het kustgebied 20 km/uur is. Ook
vormt de Veluwe een behoorlijk obstakel, omdat de wind
meestal uit het westen waait. Daarbij komt dat een windturbine minimaal windkracht 2 tot 3 Bft nodig heeft om te
gaan draaien.(7) Bij windkracht 6 Bft is het rendement optimaal, maar deze windkracht wordt in deze regio zelden
gehaald. Dit is één van de redenen dat de windturbine zo
hoog moet zijn. Het rendement neemt ook toe als de
wieken groter zijn.

Windturbines zijn industriële objecten die erg opvallen in
het landschap; de zogenoemde horizonvervuiling. De
windturbine waaraan gedacht wordt bij de Broekdijk in
Spankeren heeft een tip-hoogte van 240 meter en zal de
omgeving domineren.
Ter vergelijking: de vier windturbines bij Lathum zijn
slechts 145 meter hoog. Het verschil in de mate van
horizonvervuiling zal ook persoonlijk zijn.
2. Natuur
Vogelsterfte door windturbines is niet te voorkomen.
Sommige vogels, zoals de kievit, zullen vertrekken uit deze
omgeving doordat zij worden verstoord door de windturbine. Het draaien van de wieken geeft ook voor

4. Slagschaduw
Slagschaduw is een erkend probleem van windturbines. Vooral de bewoners van woningen die
dichtbij de windturbine staan, zullen meer overlast ondervinden dan bewoners van verder
gelegen woningen. Slagschaduw kan epileptische aanvallen veroorzaken. Wettelijk is vastgesteld dat een gevel met ramen niet meer slagschaduw mag ontvangen dan 17 dagen per jaar
en niet meer dan 20 minuten per dag.(2)
Via deze link op YouTube kun je de effecten van
slagschaduw zien:
https://youtu.be/LQCVX7NQ66M (3)
Het is mogelijk om de windturbines zodanig te
programmeren dat bij bepaalde zonnestanden
de turbine automatisch wordt stilgezet om
slagschaduw te verminderen.
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dan 47 decibel per jaar zijn bij woningen, gemeten op de
gevel. ’s Nachts is de windturbine beter te horen dan
overdag. Daarom mag het geluid 's nachts niet meer dan
gemiddeld 41 decibel zijn. De WHO (Wereld Gezondheids
Organisatie) advieswaarde is maximaal 45 dB, dit is bijna
de helft lager dan het maximum geluidsniveau dat in
Nederland is toegestaan. Het geluid van windturbines
boven het niveau van 45 dB wordt geassocieerd met negatieve gezondheidseffecten.(13)

5. Geluid
Geluidsoverlast is afhankelijk van meerdere factoren. De
voornaamste zijn hier apart toegelicht. Het geluid wordt
gemeten in dB (decibel).
5.1 Het aantal windturbines
In de openbare stukken van de gemeente wordt gesproken
over één windturbine van 240 meter. Volgens de laatste
berichten is de optie voor twee windturbines van tafel.

5.4 Het landschap
De geluidsoverlast wordt minder naarmate er meer
vegetatie rond de windturbine is aangebracht. Vegetatie
heeft namelijk een sterk dempend effect.
In dit stille gebied zou de aanleg van een bos rond de
turbine ook kunnen dienen om het geluid te dempen en als
compensatie voor de natuurschade.(7)

5.2 De locatie
Bij het ter perse gaan van deze krant is de exacte locatie
van de turbine nog steeds geheim voor de burgers. De
initiatiefnemers (energieproducent Pure Energie en
Energie coöperatie Rijn en IJssel) en wethouder Klomberg
hebben hier al wel over gesproken en ook is er met grondbezitters gesproken.

5.5 Achtergrondgeluid
Een windturbine op een stille locatie naast een natuurgebied, zal aanmerkelijk meer geluidsoverlast geven dan
een windturbine op een locatie naast een snelweg of een
industriegebied.

Hoe ver weg staat de 240 meter hoge windturbine?
• de kortste afstand is 800 meter, dit is tot het houten
bruggetje over de vijver (Nachtegaalspad).(8)
• de gemiddelde afstand is 1.305 meter, bijvoorbeeld tot
de Spar of Iepenhof 27.
• de langste afstand is 1.750 meter, dit is tot Imboslaan 45.

5.6 Windrichting
De geluidsoverlast is ook afhankelijk van de windrichting.
De meest voorkomende windrichting is zuid-west.(7)
Voor "Dieren Noord-Oost" is wind uit het noord-oosten
ongunstig.

De afstand volgens regelgeving.
Bij windturbines zijn de regels m.b.t. de afstand tussen
windturbine en bebouwing per land verschillend. Zo is de
minimum afstand in de meeste Duitse deelstaten en in
Denemarken 1.000 meter.(10) Helaas gelden in Nederland
geen vaste minimum afstanden, deze worden per situatie
berekend. Dit biedt meer mogelijkheden om ze gemakkelijk te plaatsen.(11)(15) Volgens een onderzoek van de Rijks
Universiteit Groningen uit december 2002 kan 's nachts
onaanvaardbare geluidsoverlast optreden tot 2 kilometer
vanaf de windturbine.(12)

5.7 Geluid en gezondheid
Uit onderzoek van Nissenbaum, Aramini en Hanning uit
2012 (21) blijkt dat direct omwonenden binnen een straal
van 1.400 meter significant meer slaapgebrek hebben,
overdag meer vermoeid zijn en slechter presteren.
5.8 Persoonlijke beleving
Het vervelende van geluidsoverlast is dat het erg persoonlijk is. Wat de één ervaart als een zacht monotoon gesuis,
ervaart een ander als een continu storend en irriterend
geluid.

5.3 Geluidsterkte.
Voor windturbines gelden wettelijke geluidsnormen(22).
Het geluid van een windturbine mag gemiddeld niet meer
6

5.9 Hoe klinkt het geluid?
Het beste is om zelf naar de windturbines in Lathum (bij
Duiven) te gaan en daar te luisteren. Let op, onze windturbine is 100 meter hoger en ligt in een stille omgeving.
Als alternatief is hier een internet link waar je het geluid
kunt horen via YouTube. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=4Q6bjXrA-Nk

ontwikkeld. Dit mooie natuurgebied trekt veel vogels aan
en toeristen die hier van de rust en stilte genieten.

6. Laag frequent geluid
Klachten van bewoners die in de buurt van windturbines
wonen met betrekking tot ‘laag frequent geluid’ werden
eerst niet serieus genomen. Door toegenomen ervaringen
van huisartsen en andere specialisten is echter een beeld
ontstaan dat deze mensen echt medische klachten
hebben.(17) Het laag frequente geluid kan kilometers verder
vanaf de bron worden gemeten. Het is meestal niet hoorbaar, maar circa 2,5% van de mensen wordt hier medisch
ziek van. Kenmerkend hiervoor zijn: het horen van een lage
bromtoon, een gevoel van druk in de gehoorgang en op het
hoofd, trillingen in buik, borst en benen. De GGD Zuid
Limburg heeft een brochure uitgebracht genaamd "Ik hoor
een bromtoon".(18) De Washington University heeft een
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat de klachten
medisch onderbouwt.(19)
7. Waardedaling van woningen
De plaatsing van windturbines leidt tot waardedaling van
woningen. De schade is afhankelijk van de afstand tot de
turbines. Er wordt bij het vergoeden van deze schade
gebruik gemaakt van drempelbedragen, zodat de kans
groot is dat huizenbezitters geen vergoeding krijgen.(20)
8. Milieu
Het milieuprobleem wordt veroorzaakt, omdat voor de
bouw van een gemiddelde windturbine zo'n 900 ton staal,
2.500 ton beton en 45 ton kunststoffen nodig is. Vooral de
composietmaterialen van de wieken zijn door hun gemengde samenstelling moeilijk te recyclen. Na de levensduur
van 15 - 20 jaar is dit gevaarlijk afval dat niet zinvol kan
worden hergebruikt.(3) Ook de fundering van de windturbine is een afvalprobleem. Hij bestaat uit een enorm
blok zeer sterk beton wat in de grond wordt gestort. Dit
materiaal zal na de sloop van de molen in de bodem achter
blijven, omdat het uiterst kostbaar wordt om dit uit de
grond te verwijderen en te verwerken tenzij er vooraf
duidelijke afspraken over zijn gemaakt dat de eigenaar
verplicht is dit op te ruimen na de gebruiksperiode .(7)
Waar komt de grootste windturbine van Nederland?
Onze bestuurders hebben het voornemen om de grootste
windturbine van Nederland niet in de Noordzee te
plaatsen, maar in een weilandje gelegen op 800 meter van
"Dieren Noord Oost". Ook ligt het naast een nieuw
natuurgebied "Soerense Broek", wat na jaren inspanning
en met zeer veel geld door Natuurmonumenten is
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Grootschalige opwek d.m.v. zonnevelden

Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: ruimtelijke-/ landschappelijke inpassing, beschikbaarheid grond, aansluiting
op transport- of distributienet, etc.

Je ziet ze steeds meer verschijnen: zonnevelden en zonneweides. Langs snelwegen, spoorwegen en industrieterreinen worden grote verzamelingen zonnepanelen rechtstreeks op de grond geplaatst om particulieren, bedrijven
of het net van stroom te voorzien. In dit hoofdstuk
vertellen we wat meer over deze door middel van zon
opgewekte energie.

Omgevingsaspecten van een groot zonneveld

Verschillende soorten zonnevelden
De voordelen van zonneparken

Er zijn ruwweg 3 soorten zonnevelden: particuliere velden,
bedrijfszonnevelden en zogenaamde grote zonnevelden.

Zonneparken hebben een aantal voordelen en dit zijn ook
de redenen waarom ze in Nederland van groot belang zijn.

Particuliere zonnevelden
Particuliere zonnevelden zijn bedoeld voor eigen gebruik.
Eigenaren hebben bijvoorbeeld niet genoeg ruimte voor
zonnepanelen op het dak, maar wel in de tuin. Een
particulier zonneveld mag in principe vergunningsvrij
gebouwd worden, als er maar rekening wordt gehouden
met de buren. Eigenaren die een particulier zonneveld
willen bouwen, kunnen het beste altijd even contact
opnemen met de gemeente en de buren.

•

•

•

Bedrijfszonnevelden
Bedrijfszonnevelden zijn zonnevelden waarvan de stroomopbrengst volledig wordt benut door het bedrijf dat het
zonneveld heeft aangelegd. Zulke zonnevelden wekken
doorgaans per jaar niet meer stroom op dan ten behoeve
van het gemiddelde elektriciteitsverbruik van het bedrijf.
Bij voorkeur liggen ze aansluitend aan de achterkant van
bedrijfsgebouwen, zodat ze minder zichtbaar zijn vanaf de
weg. Een belangrijke factor is het landschap: het zonneveld
moet zo goed mogelijk in het landschap passen en
omwonenden mogen er geen hinder van
ondervinden. Voor het aanleggen van een
bedrijfszonneveld heb je een vergunning
nodig.

Eén groot zonnepark kan een grote hoeveelheid groene
stroom leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Deze
groene stroom vervangt de grijze stroom, wat een
reductie betekent in de CO2-uitstoot van ons land.
Zonneparken kunnen boeren helpen te investeren in de
toekomst en een veld dat anders misschien leeg had
gestaan kan optimaal worden benut.
Als jouw dak niet geschikt is voor zonnepanelen of je
hebt hier het budget niet voor, dan kun je vaak
aandelen in een zonnepark kopen en zo toch groene
stroom ontvangen.

De nadelen van zonneparken
Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan zonneparken.
Deze vind je hier op een rijtje.
•

Grote zonnevelden
We spreken van een groot zonneveld als
het oppervlak van de zonnepanelen meer
dan 1 hectare is. De stroomopbrengst
wordt meestal voor een groot deel aan het
net geleverd. Bij deze categorie zonnevelden zijn verschillende kenmerken van
belang: de omvang, het vermogen, de
oriëntatie ten opzichte van de zon, en
zaken als hoogte, zichtbaarheid en kleur
van de zonnepanelen. Mogelijke locaties
zijn daarom vaak bedrijventerreinen of het
buitengebied. In de gemeentelijke structuurvisie vindt een afweging plaats over
welke locatie(s) hiervoor geschikt zijn.

Zonneparken worden niet mooi gevonden en kunnen
het uiterlijk van het land aanzienlijk veranderen.

Voorbeeld van een zonneveld te Best
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•

•

•

Boeren zullen misschien liever investeren in een
zonnepark dan in vee of gewas, wat betekent dat er in
Nederland een tekort aan lokaal geproduceerd voedsel
kan ontstaan.
Wanneer een zonneveld te weinig of geen stroom
levert, denk aan winter of nacht, zal dit moeten worden
opgevangen of aangevuld met stroom uit kolen- of
gascentrales. Wellicht dat in de toekomst deze grijze
energie wel met groene en duurzame energie kan
worden aangevuld.

•

De gevolgen van grootschalige opwek d.m.v. zonnevelden
•

Financieel rendement: Aangetrokken door de subsidieregeling willen grote investeerders de zonneparken
gaan bouwen, met een omvang van soms wel 50 tot
100 hectare. Het gaat deze partijen vooral om een goed
rendement op het geïnvesteerde vermogen. De directe
omgeving zal hier buiten de omgevingsaspecten weinig
baat bij hebben. Een alternatief zou dan kunnen zijn
een burgerinitiatief, waarbij bijvoorbeeld de gemeenten uit de directie omgeving samen met de bewoners
de investeerders zijn.
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De locatie: De zonneparken in het buitengebied worden
soms op grasland maar ook op landbouwgronden
gebouwd. Als men bedenkt dat de gemeente Rheden
graag het toerisme in onze gemeente wil bevorderen,
kun je de vraag stellen of toeristen voor een dergelijk
groot zonnepark komen of voor de landelijke omgeving.
Naast buitengebieden kunnen ook locaties als bedrijventerreinen of de directe omgeving van snelwegen of
spoorwegen in aanmerking komen. Die hebben we
namelijk ook binnen onze gemeente.
Biodiversiteit: Volgens demissionair minister Wiebes is
er weinig bekend over het effect op het leven onder de
zonnepanelen van een zonnepark. Over hoe dit uitpakt
voor de biodiversiteit, bestaat volgens de minister geen
kennis in Nederland. In 2020 zijn daarom ecologen van
de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van o.a. de
Provincie Groningen gestart met een onderzoek naar
biodiversiteit en bodemkwaliteit in Nederlandse zonneparken. In de komende vijf jaar gaan de onderzoekers
bij vijftien zonneparken in Groningen bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Het doel
van het onderzoek is te komen tot een advies voor de
meest optimale inrichting en beheer voor biodiversiteit
en bodemkwaliteit.

Volgens het beleidskader moet de initiatiefnemer van een
zon-/wind project de belanghebbenden uitnodigen om een
actieve rol te nemen in het proces en hen in de gelegenheid
stellen daadwerkelijk invloed te hebben op de vormgeving
en ontwikkeling van het project. Om dat te bereiken wordt
o.a. een ‘Omgevingsraad’ opgericht. Deze bestaat uit bewoners en andere belanghebbenden, die actief mee willen
denken over het project. Deze raad vertegenwoordigt de
belangen en zij adviseert de initiatiefnemer en de gemeente. Tevens worden zogenaamde ‘gebiedstafels’ ingezet. De
gebiedstafel staat voor een proces waarin belanghebbenden actief worden betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen
in het landschap.

Participatie inwoners
Wat is Participatie?
Met zo min mogelijk weerstand top down het plan van een
energiereus erdoor drukken? Of bottum up burgers zelf
naar een gedragen oplossing laten zoeken?
Windturbines en zonneparken worden tot nu toe voornamelijk gebouwd door commerciële energiereuzen. De gesprekken gaan tot nu toe vooral tussen ambtenaren, netbeheerders en adviesbureaus. Bewoners in de omgeving
van de zoekgebieden willen graag meepraten en meedenken, maar velen moeten constateren dat er, tot nu toe,
zeer weinig concrete informatie is verstrekt door o.a. de
gemeente en dat leidt tot (onnodige) onrust.
“Tot nu toe is inwoners maar bar weinig gevraagd”, constateert ook Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en
Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente. Zie het
uitgebreide artikel in De Gelderlander van 9-1-2021.
“Alleen de best georganiseerde belangenbehartigers zitten
aan tafel” stelt Boogers. “Nu worden mensen overvallen
door ingrijpende plannen naast hun deur. Het vertrouwen
is weg, de basis voor veel weerstand. Bij vrijwel alle windprojecten in Nederland is door omwonenden geprocedeerd bij de Raad van State. Bijna altijd zonder resultaat.
De vergunning blijft staan en de windturbines komen er.
Draagvlak onder de bevolking is echter noodzakelijk. Daarbij helpt het niet dat de miljoenenwinsten uit wind- en
zonneparken meestal niet in de regio blijven waar ze staan,
maar wegvloeien, vaak zelfs naar bedrijven in het buitenland. Terwijl inwoners jarenlang tegen de windturbines aan
moeten kijken. Ook inwoners, lokale bedrijven en energiecoöperaties moeten financieel kunnen profiteren van de
opbrengsten van het wind- of zonnepark om de hoek. Geld
dat wordt gebruikt voor de speeltuinvereniging, de jaarlijkse buurtbarbecue of de aanleg van speeltoestellen voor de
jeugd. De weerstand zal deels verdampen en het draagvlak
zal groeien”.

De initiatiefnemer stelt in overleg met de omgevingsraad
een projectplan op. Dit beschrijft onder andere hoe de
belanghebbenden worden betrokken, hoe de ruimtelijke
omgeving mee profiteert van de opbrengsten van het
project en hoe de bewoners ook financieel mee profiteren.
Een streefwaarde daarbij is dat een zonneveld of windmolen(s) voor 50% lokaal eigendom wordt, bij voorkeur in
samenspraak met een lokale energiecoöperatie of een
bewonersinitiatief. De gemeente vindt het belangrijk dat
bij de verdeling ook mensen die weinig te besteden hebben, voldoende mee profiteren van de opbrengsten. Hoe
dat precies inhoud wordt gegeven is nog onduidelijk.
Het lijken goede intenties van de gemeente. Aan ons als
wijkbewoners de taak om kritisch te volgen of ze ook worden waargemaakt. En laten we niet vergeten dat ondanks
alle participatie, het uiteindelijke besluit bij de gemeente
ligt.
Als het om grote windturbines gaat, kunnen inwoners en
andere belanghebbenden ook invloed uitoefenen op het
besluit van de gemeenteraad door middel van inspraak en
het geven van zienswijzen. In alle gevallen bestaat ook de
mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.
Burgerberaden
Tot slot een redelijk nieuw fenomeen: burgerberaden. In
burgerberaden buigen willekeurig gelote inwoners zich
over een maatschappelijk probleem en zoeken ze samen
naar oplossingen. Door de willekeurige loting zijn burgerberaden gebaseerd op een goede doorsnede van de bevolking. Zo boren ze een hele rijke bron van kennis en ervaring
aan binnen de RES’en die nu nog onbenut wordt, namelijk
de inwoners zelf. Inmiddels is wel bewezen dat burgerberaden zorgen voor minder polarisatie, meer draagvlak en
beter beleid. Nodig is geloof in burgers. Geef mensen meer
vertrouwen door ze verantwoordelijkheid te geven en
serieus mee te laten praten. Nu wordt nog vaak gedacht
vanuit het bestuur: hoe krijgen we de inwoners achter onze
plannen? In burgerberaden wordt dat omgedraaid: welke
behoeften, ideeën en oplossingen leven er onder mensen
en hoe kun je die gebruiken om samen met inwoners
optimaal beleid te ontwikkelen. Resultaat: iedereen wint.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat 50 procent van
een windpark of zonneveld in lokaal eigendom moet zijn.
Participatie lijkt het toverwoord. De gemeente Rheden
heeft daartoe het beleidskader ‘Samen energie opwekken’
opgesteld.
De gemeente vindt het belangrijk dat projecten voor zonnevelden en windenergie samen met inwoners, bedrijven
en andere belanghebbenden worden opgestart en uitgevoerd. De gemeente ziet ook in dat projecten waarin
inwoners meedoen een grotere kans op succes hebben en
soepeler verlopen. Het contact met de omgeving staat centraal. Er moet ruimte zijn voor dialoog waarin verschillende
ideeën en perspectieven serieus worden overwogen. Dit
betekent niet dat er altijd 100% overeenstemming moet
zijn, wel dat zoveel mogelijk draagvlak is gezocht en
gekregen en keuzes helder onderbouwd zijn.
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Burgerberaden zijn geen inspraakavonden waar burgers
plannen voorgeschoteld krijgen die al in een vergevorderd
stadium zijn en het is geen vervanging van het huidige
democratische systeem maar een aanvulling er op.

Word donateur
Aanmelden
als
donateur
kan
via
dino@
dierennoordoost.nl. Dat kan ook door minimaal € 5,over te maken op IBAN NL59 ABNA 0602 3741 54 t.n.v.
het wijkplatform DiNO.
U ontvangt dan ook regelmatig de digitale nieuwsbrief
en uitnodigingen voor de vergaderingen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft
een adviescommissie aangesteld onder leiding van oudombudsman Alex Brenninkmeijer. Een negenkoppige
commissie is gevraagd te onderzoeken of burgerberaden
uitkomst kunnen bieden. Onder meer in Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk zijn recent succesvolle burgerberaden
over het klimaatbeleid georganiseerd. ‘We moeten burgerpanels zeer serieus nemen, daar valt of staat het succes
mee’, zegt commissievoorzitter Brenninkmeijer “bijvoorbeeld door vooraf af te spreken dat de gemeenteraad, de
Provinciale Staten of de Tweede Kamer het voorstel
overneemt”. Voor meer info zie ook de correspondent met
een fragment uit het ronde tafelgesprek RES in de vaste
Kamercommissie van de Tweede Kamer op 27 jan 2021. De
grote vraag is nog: wat gaat onze gemeente doen met
burgerberaden.

Word vriend van DiNO op Facebook
Ga naar Facebook en zoek op DiNO Dieren en stuur een
vriendschapsverzoek.

Doe mee met uw wijkplatform
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die werkt aan de
verbetering van het woon- en leefklimaat in onze wijk. In de
werkgroepen Communicatie, Verkeer, Schoonste Groene
Wijk, Buurtpreventie en het Energieteam Verbuursamen
wordt gewerkt aan de verbetering van de communicatie, de
verkeersveiligheid, het schoonhouden van de wijk, het
onderhoud van het groen, het voorkomen van criminaliteit,
inbraak en vandalisme, het gezamenlijk inkopen van
energiebesparende maatregelen en klimaataanpak.
Er is dringend behoefte aan meer actieve leden in de
werkgroepen buurtpreventie, energieteam en schoon &
groen. Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te
zorgen dat onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meldt
u dan aan voor een van de werkgroepen of het bestuur, of
schuif eens aan bij een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar.
DiNO-bijeenkomsten worden in de oneven maanden
gehouden op donderdagavond 19.30 uur in wijkcentrum De
Drieschaar. Het vergaderschema staat op onze website
www.dierennoordoost.nl.
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Biomassa
Kort door de bocht is biomassa natuurlijk afval. Bomen,
struiken, hout, dierlijk afval of afval uit voedselproductie.
Door dit afval te verbranden of om te zetten naar gas en
dat te verbranden, kan er energie worden opgewekt:
warmte of elektriciteit. Het idee achter het gebruik van
biomassa is het optimaal gebruikmaken van afvalstromen.
Ook speciaal gekapt, gekweekt natuurlijk materiaal zoals
palmolie, koolzaadolie en productiebossen heet
biomassa. Maar de vraag is of dat onder ‘duurzame’
energie moet vallen.

Alternatieven voor duurzame opwek van
energie
De plannen zoals de Gemeente Rheden die nu heeft klaarliggen gaan uit van windturbines en zonneparken voor het
opwekken van duurzame energie. Daarbij rijst de vraag: ‘Is
er ook naar alternatieven gekeken?’ Zo ja, welke alternatieven zijn dat? Zo nee, wat is daarvan de reden?
Alternatieven voor duurzame opwek van energie:
Waterkracht
Waterkracht is een vorm van energie opwekking d.m.v.
waterbeweging. Stroming, waterverval, eb en vloed, zout/
zoet kunnen tot elektrische energie worden omgezet. Voor
ons gebied zou de IJssel daarvoor een bron kunnen zijn. Zie
ook de Regiobode van 2-2-2021. Er bestaan prototypen die
aantonen dat het mogelijk is. Royal Haskoning heeft in opdracht van de Provincie Gelderland al uitgebreid onderzoek
gedaan.

Bronnen: https://milieudefensie.nl/onderwerp/biomassa-spelen-metvuur https://www.energiewereld.nl/kennisbank/wat-is-bio-energie en
Wikipedia.

Waterstof
Waterstof is een brandbaar gas dat wordt verkregen uit
water. Hiermee kan je auto’s laten rijden of je kunt het
voor industriële processen gebruiken. Om dit te doen is
energie nodig. Om waterstof “groen” te laten zijn is er dus
ook groene-/schone energie nodig. Waterstof is erg brandbaar, wat het lastiger maakt voor alledaags gebruik. Wel
kan het groene stroom omzetten naar gas en zo voor de
nodige opslagcapaciteit zorgen.

Bron: https://www.geldersenergieakkoord.nl
Bron: https://regiohollandbovenamsterdam.nl/verhalen/energie-uitwater-zes-verbluffende-manieren-om-water-te-gebruiken-alsenergiebron
Bron: https://www.oryonwatermill.com (soort onderwater molen)

Bron: www.tno.nl

Kernenergie
Kernenergie stoot relatief weinig CO2 uit, maar
radioactief afval en straling zijn een milieu- en
gezondheidsrisico. Het is niet geschikt voor
regionale grootschalige opwek.
Bron: www.milieucentraal.nl

Vermindering van energie
Een alternatief voor het opwekken van energie is het
verminderen van energieverbruik (energiebesparing). Wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te
wekken. Door het geld van de investeringen aan te
wenden voor grootschalige isolatie van huizen en
bedrijfspanden, kan de behoefte aan energie sterk
verminderen. Door aanplant van nieuwe bosgebieden kan de CO2 uitstoot worden opgevangen.
Voorbeeld van een watermolen - De Oryon

Aardwarmte/bodemwarmte
Dit is geen elektrische energie maar een natuurlijke
warmtevoorziening. Bodemwarmte is warmte die door
opwarming van de zon ontstaat. Door licht verwarmd
water uit de bodem vanaf een diepte van enkele tientallen
tot honderden meters omhoog te pompen, kan je dit
gebruiken als verwarming. Aardwarmte komt nog dieper
uit de grond (vanaf vijfhonderd meter) en het is opgewarmd door de aardkern. Dit is zout water maar het kan
rond worden gepompt en warmte afgeven.
Bron: www.milieucentraal.nl/klimaat-enaarde/energiebronnen/aardwarmte-en-bodemwarmte/#Verschil-tussenaardwarmte-en-bodemwarmte
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Standpunt bewoners Broekdijk
Waarom NEE tegen windmolens aan de
Broekdijk in Spankeren? In april 2021 gaan de
raadsleden van de gemeente Rheden stemmen
over de Handreiking Energie en Landschap. Eén
van de onderdelen is de aanwijzing van een zone
ten zuiden van de Broekdijk in Spankeren als
mogelijke locatie voor grootschalige opwekking.
Als deze Handreiking goedgekeurd wordt, dan
komen de windmolens in Spankeren wel heel
dichtbij!
We krijgen het gevoel dat de gemeente zijn
eigen koers vaart en dat die windmolens er koste
wat kost moeten gaan komen. Iets waar
omwonenden uit Spankeren, Dieren Noordoost,
Laag-Soeren, Brummen, de landgoederen De
Bockhorst en De Gelderse Toren, Natuurmonumenten en de belangenverenigingen van
Spankeren en omringende dorpen allesbehalve
blij mee zijn. Natuurmonumenten maakt zich
expliciet zorgen over de natuurkwaliteit van het
gebied.
Soerens Beekdal
Het aangewezen zoekgebied in Spankeren
omvat het natuurgebied Soerens Beekdal, dat
onlangs is ontwikkeld door agrariërs, grondeigenaren en Natuurmonumenten. In de
nabijheid van het aangewezen zoekgebied is
recent 25 hectare natuur ontwikkeld, waarbij
veel landschapselementen zijn hersteld.
Windmolens verstoren natuur en woonomgeving
De plaatsing van windmolens verandert het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied
ingrijpend. Het vrije uitzicht vanuit de direct omwonenden,
de dorpen Spankeren, Laag-Soeren, Dieren Noordoost en
Brummen, en de rust in het natuurgebied wordt verstoord,
waardoor de kwaliteit van de natuur en de woonomgeving
daalt. Het gebied heeft een hoge recreatiewaarde.

afstand van 10x de masthoogte als veilig omschreven. Het
lage frequentiegeluid, de slagschaduw en de aldoor
knipperende lampen zouden effect op de gezondheid
kunnen hebben.
Verschillende aspecten van grootschalige energie opwek
uit zon en wind
Voor het echte verhaal over zonne- en windenergie verwijzen we graag naar www.rhedenrationeel.nl. Op deze
website staat een Factsheet waarin verschillende aspecten
van grootschalige energie opwek uit zon en wind zijn
belicht: over het landschap en beleving, natuur en milieu,
gezondheid en welzijn, financiën en wetgeving. Daarnaast
is een stuk gewijd aan Klimaatalarm en de schadelijke
effecten die dat heeft. Er zijn zoveel mogelijk feiten
benoemd die gestaafd zijn met voetnoten en bronnen.

Het plaatsen van windmolens kan leiden tot vermindering
van toerisme in het gebied als gevolg van verlies van rust,
ruimte en natuurgevoel in de omgeving. De leefbaarheid
van de woonomgeving vermindert fors door de (bij zonnig
weer) constant bewegende slagschaduw, ’s nachts de
constant knipperende rode lichten en indringende geluidsproductie van de wieken. Behalve over de grote impact op
de omgeving maken wij ons ernstige zorgen over de
gezondheidseffecten van de hoge windmolens. In de
Nederlandse wet wordt een veilige afstand van 300 meter
vanaf de gevel gehanteerd voor woningen in het buitengebied en 500 meter vanaf de gevel voor woonkernen. In
verschillende buitenlandse onderzoeken echter wordt een

Petitie
Deel jij onze zorgen? Laat dan van je horen en zeg NEE
tegen windmolens op de Broekdijk te Spankeren!
www.petities.com/nee_tegen_windmolens_broekdijk_spa
nkeren
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Wat kun je zelf doen?

Standpunt Gemeente over grootschalige opwek

Door bijvoorbeeld de kachel wat lager te zetten, de auto
wat vaker te laten staan en niet meer zo vaak het vliegtuig
te nemen, draag je al bij aan de verlaging van ons energieverbruik. Door jouw kachel bijvoorbeeld één graad lager te
zetten, bespaar je wel 6% energie en CO2. Als heel Nederland op 1 dag één graad lager stookt, besparen we 6,3
miljoen kilo CO2! Doen we dat een heel stookseizoen lang,
dan besparen we maar liefst 1 megaton CO 2!

Rheden werkt aan klimaatdoelen
Wij gebruiken met zijn allen steeds meer energie. Het
opwekken van die energie met fossiele energiebronnen
zoals steenkool, aardolie en aardgas, zorgt voor de uitstoot
van heel veel CO2. Wij Nederlanders stoten circa twee keer
zoveel CO2 uit als de gemiddelde wereldbewoner. En dat
zorgt er dus voor dat ons aandeel in de opwarming van
onze aarde enorm is.

Daarnaast kunnen we ook onze woningen beter isoleren en
zelf bijdragen aan duurzame energie opwek door zonnepanelen op ons dak te plaatsen en mee te doen aan een
initiatief voor grote of kleine zonnevelden of windmolens.
Meer informatie is te vinden op www.watisjouwrheden.nl.

De tijd begint te dringen, nog langer wachten is geen optie
meer. In 2030 verwachten we het punt te bereiken waarop
het proces van opwarming onbeheersbaar wordt. Het is
belangrijk dat we nu met zijn allen in actie komen. De
gevolgen van de opwarming van de aarde treffen alle
mensen die er wonen, nu en vooral ook in de toekomst. De
gevolgen van de CO2 die wij uitstoten, zijn op dit moment
vooral voor anderen dramatisch. Klimaatverandering
houdt immers niet bij onze gemeentegrenzen op. Daarom
zullen wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en
allemaal ons steentje bij moeten dragen om het tij te
keren, ook in Rheden.

Wat moet de gemeente doen?
Als gemeente zijn wij medeverantwoordelijk voor het
behalen van de klimaatdoelen. Om dat goed te kunnen
doen maken wij in regioverband afspraken over hoeveel
duurzame energie onze regio kan en moet opwekken en
waar dat bij voorkeur moet plaatsvinden. De ene gemeen-

Klimaatdoelen
Zowel internationaal als nationaal zijn er afspraken
gemaakt en doelen afgesproken. Dit is een democratisch
proces geweest. In Nederland hebben we een Klimaatwet
vastgesteld en een Klimaatakkoord gesloten. Dit is een
overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in
Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te
gaan. Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken.
Helaas moeten we constateren dat Nederland achterloopt
bij het behalen van de afgesproken doelen.
Dorus Klomberg, wethouder klimaat en duurzaamheid:
“Als gemeente staan wij voor een grote uitdaging
waarin wij nieuwe keuzes moeten maken. Het
behouden van onze natuur en leefomgeving kan niet
zonder het terugdringen van de CO2 uitstoot. Bijdragen
aan het duurzaam opwekken van energie is belangrijk
om onze natuurwaarden te behouden. De
gemeenteraad neemt in mei een aantal belangrijke
besluiten. Ook de komende periode is het mogelijk uw
mening met ons te delen. U kunt de conceptdocumenten lezen via www.watisjouwrheden.nl en via
e-mail uw reactie geven. De komende periode halen wij
meningen op via RhedenSpreekt en via een open link
daarvan op www.watisjouwrheden.nl. We houden een
enquête onder onze jongeren en organiseren een
webinar over hoe wij in Rheden zonder aardgas verder
kunnen. U kunt daarnaast formeel inspreken tijdens
het besluit-vormingsproces. Ik roep u op om uw stem
via deze kanalen te laten horen!”

Waar werken we aan?
Om in 2040 een CO2-neutrale gemeente te kunnen zijn, is
het belangrijk dat we veel minder energie gaan verbruiken,
tot 50 % minder zelfs. De energie die we wel gebruiken
moet dan duurzaam opgewekt zijn. Ook is het belangrijk
dat wij onszelf en onze omgeving weten aan te passen aan
het veranderende klimaat. We merken dat het in de zomer
steeds heter en droger wordt; op onze Veluwe zijn de
gevolgen daarvan steeds duidelijker zichtbaar. Tegelijkertijd krijgen we te maken met extreme wateroverlast. We
moeten ons bewust zijn van de gevolgen van ons energiegedrag en als gemeenschap samenwerken om tot goede
oplossingen te komen. Om een leefbare wereld te behouden moeten we nu keuzes maken, moeilijke keuzes. Dat
doen we voor onszelf, voor onze (klein)kinderen, maar ook
voor onze samenleving, ons land en onze aarde.
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te zal daarbij wat meer mogelijkheden hebben dan de
andere. Dit noemen we een Regionale Energie Strategie
(RES).

Soerens Beekdal

Daarnaast stellen wij lokaal beleid op om de kaders en
afspraken voor het grootschalig opwekken van duurzame
energie door middel van zon en wind vast te leggen. In mei
besluit de gemeenteraad van Rheden over de kaders voor
grootschalige opwek in Rheden en over de manier waarop
inwoners betrokken worden bij eventuele initiatieven.
Een derde opgave gaat over het verwarmen van onze
woningen en bedrijven zonder gebruik te maken van
aardgas. Over al deze opgaves en de manier waarop u kunt
meedoen leest u meer op www.watisjouwrheden.nl.

Enquête – Wat vindt u ervan als
inwoner?
Het Wijkplatform wil graag weten hoe de wijkbewoners
van Dieren Noordoost denken over de Klimaataanpak en
de grootschalige opwek in de omgeving van onze wijk.
Daarom willen wij u verzoeken om de enquête hiervoor in
te vullen, via de link die hieronder staat. De resultaten van
de enquête zullen we weer delen met de bewoners en met
de gemeente. Om te voorkomen dat dezelfde mensen
meerdere enquête formulieren invullen willen we graag
dat u uw e-mailadres invult. Deze gegevens zijn alleen
toegankelijk voor de twee verwerkers van de enquête en
worden na afloop vernietigd. Alle resultaten zullen uitsluitend anoniem worden gepresenteerd.
Indien u niet de mogelijkheid heeft om via internet de
enquête in te vullen, dan kunt u telefonisch contact
opnemen met Ton van Noorden op tel.nr. 41 22 01. Hij
zorgt er dan voor dat u een papieren versie krijgt om in te
vullen, die hij een week later weer bij u ophaalt.

Enquêtelink: www.dierennoordoost.nl/enquete
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