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Schriftelijke reactie Ronde Tafel 13 juni 2019 Routekaart nieuwe energie Zeist

Geachte raadsleden,

Gezien de gevolgen voor onze leefomgeving van de grootschalige winning van fossiele
brandstoffen onderschrijft onze Werkgroep de doelstelling van een klimaat-neutraal Zeist.
Duurzaam energiegebruik is van groot belang. Wat ons betreft is het goed om de ambities
hoog te stellen. Dat belang en die oproep onderschrijven wij.
Wij willen echter waarschuwen voor de gevolgen van het uitgangspunt dat duurzame
energiewinning betekent dat alle energie in Zeist moet worden gewonnen. In 1e alinea van de
routekaart staat nog “liefst in Zeist”, in het groene kader op pagina 1 van de Routekaart met
de doelstelling is ”liefst” weggelaten en daarmee verdwijnt de nuance.
Zowel in het raadsvoorstel als in de reactie van de Stichting Energie Zeist wordt vermeld dat
opwekpotentie in Zeist beperkt is. Dat betekent dat de keuze om alle gebruikte energie in
Zeist te winnen zeer ingrijpende gevolgen heeft. Alle verbruikte energie in Zeist winnen zet
grote druk op onze waarden van natuur, landschap, cultuurhistorie, water en bodem en op
de leefbaarheid. De ‘duurzame energiewinning’ leidt dan tot een slijtageslag voor onze
leefomgeving. In onze ogen is ook voorzichtigheid geboden met geothermie en
warmte/koude-opslag. Op de lange termijn doen zich misschien ongewenste effecten voor.
Ook het gesuggereerde plaatsen van vier grote windmolens in Zeist heeft veel nadelen in
een intensief bewoond en in veel opzichten waardevol gebied.
Wij pleiten er daarom voor om:
1. Het uitgangspunt dat alle energie binnen Zeist zelf gewonnen zou moeten worden uit de
doelstelling te schrappen.
2. Zeker de ambities hoog te houden waar grote potenties liggen zoals zonnepanelen en
energiebesparing.
3. Aan de duurzame energiewinning de kaders (blijven) verbinden vanuit de kwaliteiten van
Zeist en die nu zijn opgenomen in de Structuurvisie en straks in de Omgevingsvisie.
Wij spreken er verder onze verbazing over uit dat zo’n belangrijk en koersbepalend
document zonder goede raadpleging van de samenleving/inwoners ter vaststelling door uw
raad wordt behandeld.
Namens de Werkgroep,
E. Schuler

