Inspraak op 25/10 De Ronde , Gemeente Amersfoort mbt Haalbaarheidstudie Duurzame
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Ik ben secretaris van de St Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar
De stichting heeft ongeveer 500 particuliere- en 50 bedrijfssponsors en vele sympathisanten.
Zij vertegenwoordigt de belangen en mening van een groot deel van Hoevelaken
De stichting is voor duurzame energie! Mits gerealiseerd met instemming van omwonenden.
Wij zijn sterk tegen het voorstel om een zonnepanelen weide te plaatsen aan de
Nijkerkerstraat/Amersfoortsestraat-Westerdorpstraat
Ons bezwaar is dat de plaatsing van zonnepanelen op deze plek zal sterk afbreuk doen aan
de fraaie entree van Hoevelaken . Det aanblik op het Hoevelakense Bos wordt bedorven en
de landschappelijk waarde van de aangrenzende weiland wordt vernietigd. Dat zal de
kwaliteit van de leefomgeving sterk negatief beïnvloeden.
De gekozen plek ligt aan de periferie van Amersfoort maar aan de entree van Hoevelaken.
Ons verzoek : Amersfoort leg uw lokatieprobleem en landschapsaantasting niet op de stoep
van de buurman, vrijwel iedere Hoevelakener en bezoeker moet hier iedere dag langs!
In tegenstelling tot wat wordt beweerd in de studie en wat de opdracht was van de Raad aan
de studiecie zijn Hoevelakense omwonenden niet geraadpleegd/ gepolst tijdens het
onderzoek. Het bevolkingspanel bestond uitsluitend uit Amersfoorters.
Daarom zal onze stichting de bevolking van Hoevelaken alsnog informeren en om een
mening vragen als Amersfoort dit plan wil doorzetten.
Tot onze verbazing heeft de Cie niet onderzocht wat het energiepotentieel is van de daken
van woningen , publieke gebouwen en bedrijfsgebouwen, ondanks het feit dat de studie
aangeeft dat dit volgens de bevolking de voorkeur verdient. Bij 50 % geschiktheid van de
zuidgerichte en platte daken is dat potentieel ruim 250 ha! Ongeveer wat nodig is om de
helft van de gezochte 20% van de totale behoefte aan energie te dekken (de andere helft
komt van wind)
De locatie Nijkerkse straat gaat slechts om 10 ha, dwz maar enkele procenten van de
gezochte totale hoeveelheid, maar vernietigt een zeer fraai landschap bij de entree van
Hoevelaken
Tot slot: Amersfoort keur de locatie Nijkerkerstraat af en zoek ook eerst uit wat er op de
daken kan worden gerealiseerd aan zonne-energie.

