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Geacht college,
Er staat ons in de komende jaren een grote uitdaging te wachten om
uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. Door deze energietransitie zullen
er binnen nu en tien jaar ingrijpende veranderingen plaatsvinden in met
name het buitengebied. De huidige technieken voor opwekking van
duurzame energie leggen immers een groot beslag op de beschikbare
ruimte. Zo zijn er zeker honderden hectares zonnepanelen en tientallen
windmolens benodigd die veelal in het agrarisch gebied gerealiseerd
moeten worden.
Als agrarische sector erkennen we de noodzaak van deze energietransitie,
maar zien we als sector ook dat we onvoldoende betrokken zijn bij de
politieke besluitvorming over een regionale energie strategie voor ZuidOost Gelderland. Aangezien het een complexe regionale opgave betreft, is
het in het belang van boeren, burgers, bedrijfsleven en de lokale
gemeenschap dat iedereen actief betrokken is in dit proces. Momenteel zijn
duurzame energie-initiatieven veelal een individuele aangelegenheid
waarbij de lusten en de lasten op lokaal niveau niet evenredig worden
verdeeld.
Het is onze overtuiging om de regionale energieopgave niet met
onafhankelijke, individuele initiatieven te realiseren, maar juist collectief,
zodat de lusten en de lasten beter verdeeld worden. Middels deze brief
spreken wij de intentie uit om de krachten uit de regio te bundelen en
bieden wij hierbij een 8-punten plan aan:
1. Energietransitie moet leiden tot een meerjarige lokale
structuurversterking: een significant deel van de inkomsten uit
duurzame energieprojecten moet terugvloeien in de regio in de
vorm van energiebesparings-, klimaat-mitigerende of klimaatadaptieve maatregelen/projecten. Het gaat hierbij om een transitie
die meer dan een generatie in beslag neemt en gedragen moet
worden door een brede coalitie.
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2. Energietransitie is niet alleen het opwekken van duurzame energie,
maar ook het stimuleren van besparen van energie.
3. Duurzame energieprojecten moeten ontwikkeld worden vanuit de
regionale energiebehoefte en niet vanuit bepaalde grondposities en
aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk.
4. De energietransitie moet gerealiseerd worden met een mix van
duurzame energietechnieken voor betere efficiëntie en effectiviteit:
windmolens in combinatie met zonneparken voor efficiëntere
benutting van de elektriciteitsnetaansluitingen.
5. Zonder het benutten van boerengrond is de energietransitie niet
uitvoerbaar. Tegengaan van versnippering van landschap en behoud
van landbouwstructuur door poolvorming van gronden waardoor
realisatie van duurzame energieprojecten op de meest optimale
locaties kan worden gerealiseerd, is essentieel.
6. Realiseren van duurzame energieprojecten met een groot aandeel
lokale/regionale eigenaars zodat niet alleen de financiële
opbrengsten, maar ook de duurzame stroom, duurzame warmte en
garanties van oorsprong in regionaal bezit blijven voor
verduurzaming van lokale partijen. Regio moet aan het stuur blijven
en niet de projectontwikkelaars en/of subsidieverleners. Een deel
van de opbrengsten moet ten goede komen aan lokale
doelstellingen. Wenselijk is dat een deel van de energieproductie
door participatie van de lokale bevolking plaatsvindt.
7. Ontwerp energieprojecten in een goede gebiedsdialoog met lokale
bewoners zodat er voldoende aandacht is voor landschappelijke
inpassing en er maximaal draagvlak ontstaat.
8. Benader de energietransitie integraal en betrek hier ook de kansen
en mogelijkheden van de klimaatmaatregelen bij. De agrarische
sector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren (koolstofopslag,
koolstofvastlegging (houtige gewassen), circulaire verwaarding van
regionale (biomassa)reststromen, reductie methaan en lachgas,
zonnedaken).
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Wij zijn voornemens om op korte termijn in gesprek te gaan met
Staatsbosbeheer, Gelderse Natuur- en Milieu Federatie, Agrarische
Natuurverenigingen en Energiecoöperaties, met als doel om collectief de
energietransitie in Zuid-Gelderland vorm te geven en te realiseren.
Graag lichten we onze visie en puntenplan toe in een gesprek met de
ambitie om samen een zorgvuldige en weloverwogen invulling te gaan
geven aan de regionale energietransitie.
Met vriendelijk groeten,

Martien Nillesen, voorzitter ZLTO Rijk van Nijmegen
Jan van Lent, voorzitter ZLTO Land van Maas en Waal

