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Onderwerp: Opwek duurzame energie 
 
Geacht college, 
 
Bij brief van 20 april jl. hebben wij u geadviseerd over het ontwerp Beleidskader opwekking 
zon op land en van de daarbij behorende publieksbrief lokaal duurzaamheidsbeleid van 
wethouder Dijsterhuis. Inmiddels hebben wij ook kennis genomen van het raadsvoorstel 
Opwek duurzame energie voor de vergadering van de raad op 28 mei 2020 dat meer omvat 
dan alleen dit beleidskader. Reden om aanvullend te reageren.  
 
Ons advies was om vooralsnog geen nieuwe zoekgebieden voor zonnevelden aan te wijzen 
in de zogenaamde gele gebieden. Uw voorstel aan de raad gaat nog verder, namelijk tot 1-1-
2023 helemaal geen nieuwe zoekgebieden voor zonnevelden aan te wijzen en op basis van 
voortschrijdend inzicht dit t.z.t. te heroverwegen. Wij denken dat dit een goede keuze is. 
 
Onderdeel van het raadsvoorstel is het Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal 2020-
2023. In zijn algemeenheid worden in het uitvoeringsprogramma wel erg veel opties open 
gehouden zonder dat er een integrale afweging plaatsvindt met andere belangen. Wij 
begrijpen dat dit nu niet allemaal uitputtend benoemd kan worden, maar hieronder een 
drietal voorbeelden waarvan wij vinden dat deze niet als mogelijk kansrijk project benoemd 
mogen worden:  
1. Overkapping parkeerterrein Stadspark. Het belang van behoud van deze groene long in 
de binnenstad achten wij van groter belang dan de opgave ernergieneutraal. Bebouwing in 
het Stadspark is o.i. dan ook geen goed idee. 
2. Zonnepanelen op locatie voormalig zwembad Luxool. Wij zijn van mening dat deze locatie 
niet onder restgronden valt. Er ligt een duidelijke ruimtelijke opgave in dit gebied voor bijv. 
sport en woningbouw zodat o.i. deze locatie niet als restgronden kan worden benoemd. Wij 
pleiten er voor om deze ruimtelijke opgave nadrukkelijk mee te nemen in het haalbaarheids-
onderzoek en in afwachting van de uitkomsten daarvan geen pilot te starten op deze locatie. 
3. Windturbines langs A28 Noord/west. Voorgesteld wordt een haalbaarheidsonderzoek uit 
te voeren naar tenminste 2 windturbines langs de A28. Het betreft dan de locatie A28 Zuid 
(De Flier) en deze locatie (Arkervaart/Smitspol) op de grens met de polder Arhemheen. Deze 
windturbines zijn zo hoog dat ze op de locatie A28 Noord inbreuk maken op het zeer open 
landschap van de polder Arkemheen, onderdeel van  Nationaal Landschap Arkemheen-
Eemland, weidevogelgebied en Natura2000-gebied. Wij adviseren u dan ook alleen de 
locatie A28 Zuid nabij De Flier te onderzoeken. 
 
Wij besluiten met een algemeen positief advies op het voorstel Opwek duurzame Ernergie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
G.J.H. van den Brink 
(voorzitter CRK) 


