Geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,
Woensdag 24 november 2021 beslist u over waar de zoekgebieden voor zonneweiden moeten
komen. Aan u wordt gevraagd het uitnodigingskader zonne- en windenergie: "Samen op zoek naar
ruimte voor duurzame energie in Baarn" vast te stellen. De Stichting Behoud de Eemvallei is fel tegen
de komst van zonneweides in de Eemvallei. Gelukkig heeft u de windturbines al afgewezen.
De Eemvallei behoort tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland en is een extreem open
gebied dat zeer aantrekkelijk is voor weide- en andere vogelsoorten. Juist die openheid maakt het
voor weidevogels zoals o.a. de grutto zeer aantrekkelijk. Binnenkort komen ze na hun overwintering
weer terug uit West-Afrika om hier te verblijven en te broeden. U gaat beslissen over het unieke
boerenland en over de toekomst van de daarin levende fauna. U bent verantwoordelijk voor een
teloorgang van de fauna als u ermee instemt dat de Eemvallei (Eemland) een zoekgebied voor
zonneweiden wordt.
De boeren worden verleid om (industriële) zonnevelden met veel investeerders die de miljoenen aan
subsidies binnenharken (ons belastinggeld). Maar de Natuur heeft het nakijken terwijl
u verantwoordelijk bent om de Natuur te beschermen. Klimaatmaatregelen kunnen in Baarn ook op
een andere en betere manier worden genomen waardoor de Natuur geen schade zal leiden.
Door eigenlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheden benutten. Er zijn bv al warmtepompen
op de markt van € 3000 met 300 subsidie waardoor er geen gas meer gebruikt hoeft te worden. Ze
worden gevoed via de stroom van zonnepanelen op het dak. Mocht het ’s winters extreem koud
worden, dan schakelt dat systeem tijdelijk even over naar gas. Mooie maatregelen dus. Maar er zijn
nog veel meer mogelijkheden. Gaat Baarn daar allemaal aan voorbij? Zelf het vervangen van ledlampjes geeft al een vermindering van 99% CO2 uitstoot om een lamp van 100 watt kan worden
teruggebracht naar 4 watt en zelfs met een regelknop naar 1 watt. Het elektriciteitsnetwerk wordt
steeds meer overbelast maar kan worden ontzien door o.a. bovenstaande warmtepomp.
Met zonnepanelen op alle bedrijfsdaken kunnen we in Nederland al in 50% van de
elektriciteitsbehoefte voorzien, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid in de uitzending
Pointer (d.d. 16 november). En dan hebben geeneens alle daken van de woningen meegeteld.
Wij verzoeken u nadrukkelijk om het uitnodigingskader zonne- en windenergie af te wijzen.
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