
 

Inspraak SHB&L in de Ronde Gemeente Amersfoort op 29 nov 2016 
Haalbaarheidsonderzoek energielandschappen.  

Dit is de derde keer dat wij over dit onderwerp inspreken. We zijn hier echter opnieuw omdat de 
locatie Nijkerkerstraat voor een zonnepanelen veld is nog niet is geschrapt van uw lijst. 
Bovendien: er is nieuwe informatie binnengekomen.  

• Bij de gebiedsoverdracht van dit gebied aan Amersfoort (in 2000) is afgesproken dat het 
gebied groen zou blijven. 

• Onze Stichting heeft een enquête gehouden onder de Hoevelakense bevolking om na te 
gaan in hoeverre er draagvlak was voor de voorgestelde locatie. De response van deze 
raadpleging  was buitengewoon hoog: ruim 1100 respondenten, of wel > 15% van de 
bevolking ouder dan 14 jaar!  

• De reacties zijn overduidelijk, zoals u kunt zien uit het rapport dat wij u persoonlijk 
hebben toegestuurd: 

 
• > 95% is tegen de plaatsing op deze locatie. omdat: 

o Het vernietigt de fraaie dorpsentree van Hoevelaken waar dagelijks 
honderden inwoners en bezoekers van ons dorp (en Vathorst!) van genieten 

o De landschappelijke waarde van het gebied met het uitzicht op het 
Hoevelakense Bos gaat verloren 

Dit is in flagrante tegenspraak met de uitslag van het Amersfoort panel! Verder: 

• 88% staat positief ten aanzien van alternatieve energie, is  alleen tegen de 
ongelukkige keuze voor een zonnepanelen veld op de locatie Nijkerkerstraat bij de 
dorpsingang van Hoevelaken. 

• Onder de respondenten ook 51 inwoners van Amersfoort waarvan 89 % tegen deze 
plaatsing is 

• Bovendien zijn er diverse meldingen over de afspraken die in 2000 zijn gemaakt voor 
behoud van de landschappelijke bestemming van dit gebied 

Ook de Raad en het College van Nijkerk heeft aan het  gemeentebestuur en de Raad van 
Amersfoort verzocht om van plaatsing van zonnepanelen op deze locatie af te zien.  

Met de resultaten van deze enquête, van deze bevolkingsraadpleging, is voldoende aangetoond 
dat er geen draagvlak is voor zonnepanelen op deze locatie. Gemeenteraad: Zou u dit resultaat 
ook naast u neergelegd hebben als dit het resultaat was van een raadpleging onder de 
Amersfoortse bevolking?. En legt u het nu wel naast u neer? 

Ook is er op dit moment overleg gaande tussen Amersfoort en Nijkerk over versterking van de 
groene zone tussen beide gemeenten met een mogelijk gebruik van de natuurcompensatie 
verplichting van het Knooppunt Hoevelaken Project voor het behoud van de groene zone tussen 



beide gemeenten en het versterken van het Hoevelakense Bos gebied. En daar past een 
zonnepanelenveld op deze locatie zeker niet bij! 

Nog een laatste observatie: 

Een deel van de betreffende percelen langs de Nijkerkerstraat is al in 1998 door een 
projectontwikkelaar aangekocht, in de hoop op een toekomstige wijziging van de bestemming 
van dit gebied van agrarisch naar woon- of industrie bestemming. Dat is er echter niet van 
gekomen en terecht.  

Wij hopen dan ook dat u, met deze aanvullende informatie, zult besluiten om af te zien van de 
locatie Nijkerkerstraat voor plaatsing van een zonnepanelen veld. 

Tot slot  

Zonnepanelen op daken van woningen en gebouwen zijn door uw Raad aanbevolen - dat zou u 
nadrukkelijker moeten stimuleren. Dat vraagt wat meer denkwerk en actie van het 
gemeentebestuur. Dat moet toch kunnen voor zoiets belangrijks als energieneutraliteit?  

Amersfoort, voer de locatie Nijkerkstraat af van uw lijst. Respecteer de stem van de 
inwoners van uw buurgemeente. De locatie Nijkerkerstraat omvat maar een klein deel van 
uw plan, met onevenredig veel schade. Er zijn alternatieven.  

Dank voor uw aandacht. 

Hoevelaken, 29 november 2016. 

SHB&L 

 


