
Nijkerk, 9 november 2021

Geacht college,

Hierbij doe ik u mijn zienswijze ten aanzien van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) toekomen.

Om te beginnen zal ik aan de hand van gepubliceerde cijfers doel en resultaat van
het Nijkerkse duurzaamheidsproject in perspectief zetten.

De globale CO2-uitstoot is op dit moment ongeveer 35 megaton per jaar. Daarvan
stoot China 13, de VS 6,5 en de hele EU 4 megaton uit (opgave EU). Nederland
neemt daarvan ongeveer 200.000 kiloton voor zijn rekening. Dat is 4,5% van de
EU-uitstoot en 0,56% van de globale uitstoot. De verdeling binnen Nederland is:
industrie 32%, elektriciteitscentrales 20%, verkeer 19%, landbouw 16% en
huishoudens 13%.

Kijken we naar Nijkerk dan blijkt de totale uitstoot 0,013% te zijn, waarvan de
huishoudens 0,0017% voor hun rekening nemen. Dit dus ten opzicht van de totale
globale uitstoot! Het effect van het wegvallen van die uitstoot op globale schaal en
dus op een al dan niet bestaand “broeikaseffect” zal navenant verwaarloosbaar zijn.

De gemeente Nijkerk lijkt van plan deze uitstoot te elimineren door het plaatsen van
windturbines en zonnepanelen. Het moge duidelijk zijn dat het effect op de globale
uitstoot te verwaarlozen is. De kosten van de maatregelen en de verdeling van de
lasten wegen daar niet tegen op.

Daarnaast zullen er door de plaatsing van turbines en panelen zeer nadelige
omgevingseffecten optreden. Op het bij de NRD gevoegde kaartje valt te zien dat het
voornemen is om 1 turbine pal naast de woonwijk Corlaer te plaatsen, de andere bij
de Arkervaart. De panelen zouden aan de zuidkant van de A28 moeten komen. Ik
wijs erop dat de turbines precies op de grens van de Arkemheense polder komen te
staan, een Natura 2000-gebied. De panelen zouden zelfs ìn de polder moeten
komen!

Buiten het feit dat de turbines tot in de verre omtrek zichtbaar zullen zijn en zij ernstig
afbreuk zullen doen aan de natuurbeleving, zijn er voor die natuur zeer aanzienlijke
overige effecten te verwachten. De Arkemheense polder is het grootste
vogeltoevluchts- en fouragegebied in de verre omtrek. De gevolgen van de plaatsing
van turbines zijn schrikbarend. Per jaar komen meer dan 50.000 vogels om doordat
zij tegen turbinewieken aan vliegen. Kortgeleden zijn daardoor in de Wieringermeer
een lammergier en bij Lelystad een zeearend gedood en vlakbij Nijkerk nestelt ook
een zeearend. Verder hebben onder andere ooievaars hun plek gevonden op de
plaats waar de zonnepanelen zijn gepland. We hebben het hier over beschermde
diersoorten. Verder blijkt er vervuiling op te treden door slijtage van de wieken van de
turbines. Deze zijn namelijk gemaakt van epoxyhars, welke slijt onder invloed van het
weer. Uit die wieken blijkt per turbine per jaar 62 kilogram BPA vrij te komen, die
wordt verspreidt in wijde omgeving. Deze chemische stof veroorzaakt doordat zij



oestrogeengelijk is, feminisering in dieren en planten, blijkt uit verschillende
onderzoeken. De EU spreekt hierover al haar “very high concern” uit.

De effecten voor de bewoners van Nijkerk, in het bijzonder die van de wijk Corlaer,
zijn ook aanzienlijk. Vanuit de wijk zal men op 200 meter hoge gevaartes uitkijken.
Aangezien deze ten westen van de stad en de wijk komen te staan zullen het
draaien, het geluid en de bewegende slagschaduwen, versterkt door zonnestand en
heersende windrichting, uitermate storend zijn. Ik wijs erop dat het bagatelliseren van
deze effecten door het RIVM beïnvloed is door de windturbine-industrie (onderzoek
J. van Hooff, universiteit Twente). In verband hiermee dient volgens Europees recht
hier het voorzorgsbeginsel in acht te worden genomen: er moet bewezen worden dat
er geen schadelijke plangevolgen zullen zijn.

Buiten dit alles is Nijkerk kennelijk van plan om voor energie-onzekerheid te kiezen.
Wind en zon zijn uiteraard niet constant aanwezig en hierdoor is bijvoorbeeld in
Friesland al verscheidene malen sprake geweest van stroomuitval, met alle gevolgen
van dien.

Al met al blijken de nadelen van uw plannen zoveel groter te zijn dan de voordelen
ervan, dat zij ten zeerste moeten worden afgeraden.
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