
Duurzaamheid. 
 
Voorzitter, 
Stop met het vernietigen van de aarde en de mensheid. Het is genoeg, we zijn te ver 
gegaan. 
Dit zijn de woorden van Wubbo Ockels uit de brief die hij schreef kort voor hij stierf. 
Wij zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. Hij roept 
mensen op te veranderen en een ander pad te kiezen. 
 

Nu naar Brummen.  

Brummen wil in 2030 energieneutraal zijn en er zal nog heel veel moeten gebeuren. 

Doen wij dan niets in Brummen? Jazeker wel. Iets waar ik trots op ben is de proef 

met het SolarPark in Eerbeek. Morgenochtend gaat dit van starten gaat de stekker er 

in.  Het afdichten van een gedeelte van de stortplaats met zonnefolie. 

Ook lopen er projecten met zonnepanelen op scholen, ons nieuwe gemeentehuis is 

duurzaam en energie zuinig . De Gemeente heeft energiecoaches waar men een 

beroep op kan doen. We hebben de energiecoöperatie” Brummen energie”, die 

onlangs nog een Groene energiemarkt hier in het koetshuis organiseerde. En 

Brummen energie die wil participeren in IJsselwind, het windmolen project in Eefde 

Maar dit alles is niet genoeg en het duurt allemaal veel te lang. 

Wij zijn van mening dat uitbreiding van allerlei activiteiten met betrekking tot 

duurzaamheid ook een kans bieden voor economische groei. Waar wachten wij dan 

op? 

In de Elzenbos hebben we nog een groot stuk bouwgrond braak liggen, waarom is dit 

niet vol gelegd met zonnepanelen? 

De bewoners langs de provinciale weg de N 348 klagen al jaren over geluidsoverlast. 

In een vergadering hierover heb ik het college gevraagd om bij de provincie navraag 

te doen om te onderzoeken of het mogelijk is een geluidswal te realiseren met 

zonnepanelen. Ik stel hier de vraag nogmaals, kan er een onderzoek plaats vinden of 

dit realiseerbaar is.? Hoe mooi zou het zijn dat we met een deel van de Nuon gelden 

onze eigen energie kunnen opwekken? 

En dan al die daken van schuren in het buitengebied, die vernieuwd moeten worden 

vanwege het asbest? Wat doen we hier voor? Hoe kunnen we het voor die eigenaren 

aantrekkelijk maken om niet te wachten tot 2024, maar er nu iets aan te doen?  Meer 

subsidie? Kan.  Maar wij zien meer in het subsidiëren van innovaties op dit gebied. 

Ook de regelgeving moet aangepast worden. Het is te complex en de regelgeving 

onzeker, om nu meer energie op te wekken dan voor eigen gebruik nodig is. De 

salderings afspraak loopt nog tot 2017 en minister Kamp heeft weliswaar gezegd dat 

hij de regelgeving omtrent het salderen in 2020 wil herzien. Maar volgend jaar zijn er 

landelijke verkiezingen en krijgen we een andere minister op economische zaken. 

Wat gaan we hier nu aan doen? 

Het project IJsselwind zou substantieel kunnen bijdragen aan duurzame energie. 

Maar de windmolens staan er voorlopig nog niet. Er moeten nog veel hindernissen 

worden genomen. 



Er dient draagvlak voor deze windmolens te zijn. Maar wat is draagvlak? Als een 

groot deel van de omwoners er mee kunnen instemmen? Hoeveel procent dan?  En 

wie zij dan de omwoners? 

Of moeten we gewoon zeggen, algemeen belang gaat voor, zet die windmolens maar 

neer tot dat er een beter alternatief is gevonden. Nu windmolens plaatsen betekend 

mijns inziens niet dat deze er langdurig moeten blijven staan. En kan men de 

omwoners dan niet extra laten profiteren van de molens? 

 En bio- energie?  Is bio- energie wel duurzaam? Dat hangt er van af welke grondstof 

hiervoor word gebruikt. 

En teelt van biomassa voor bio-energie kan de biodiversiteit en voedselproductie 

bedreigen. 

 

Over enige tijd hebben we geen beschikking meer over aardgas, mede door de 

aardbevingen in Groningen zal dit eerder stoppen dan aanvankelijk was verwacht. Dit 

betekend dat we gas, olie en kolen in toenemende maten van andere landen moeten 

kopen. Van landen welke politieke systemen we niet wille steunen. 

Tegelijk krijgen we te maken met de gevolgen door klimaatverandering, opwarming 

van de aarde en het in hoog tempo smelten van het poolijs wat dan ook weer tot een 

stijging van de zeespiegel zal leiden. 

Hoogste tijd om in aktie te komen. 

Wat kan de provincie voor ons betekenen , om instanties, ondernemers, eigenaren 

van gebouwen, boeren en burgers en buitenlui aan te sporen om nu echt werk te 

maken van duurzaamheid en schone energie.?? 

Schone energie moet een politiek breed gedeelde missie worden. 
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