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Alle goeds voor een
duurzaam 2021!

Wij zullen ons in 2021 opnieuw vol energie
inzetten voor een mooi en duurzaam Gelderland.
We nodigen u van harte uit om met ons in
gesprek te zijn over natuur, milieu, landschap en
duurzaamheid in Gelderland.
We kijken uit naar een constructieve
samenwerking in het nieuwe jaar.

10 december 2020

Vanwege de biodiversiteitscrisis moeten we
natuur goed beschermen. Plaatsing van zon en
wind binnen natuurgebieden is daarom een
slecht idee.
Verder lezen?
‘Natuur en landschap in de RESsen’, met
praktijkvoorbeelden van succesvolle
natuurinclusieve energietransitie.

Maar eerst: een fijne vakantie, goede feestdagen
en een heel gezond nieuwjaar gewenst!

‘Duurzame energie voor iedereen’, hoe ook
mensen met een laag inkomen kunnen meedoen
met de energietransitie.

RES: naar natuurinclusieve
energietransitie

Geen warmteplan zonder
isolatieplan

Er is enorm veel werk verzet voor de Regionale
Energiestrategieën. De ambitie van de regio’s om
substantieel bij te dragen aan de duurzame
opwek van energie is positief. De relatie met
ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit behoeft
meer sturing.

Meer regie nodig

We missen in de plannen voor duurzame energie
uitwerking hoe dit gepaard gaat met behoud van
onze waardevolle landschappen en kostbare
natuur. Deze twee vormen geen tegenstelling,
maar kunnen elkaar juist versterken.
Voer meer (boven)regionale regie voor wind- en
zonneparken die een grote bijdrage aan
duurzame energie leveren, met een goede
balans tussen wind en zon en haalbare
netinpassing. Ga voor landschappelijk
gemotiveerde zoekgebieden waar ook andere
opgaven worden gerealiseerd zoals waterbeheer,
biodiversiteitsherstel, landschapsversterking of
bosaanplant.
Neem in de actualisatie Omgevingsverordening
op dat gemeenten een afwegingskader moeten
hebben voor zonne-energie, gebaseerd op de
zonneladder.

Eind 2021 moet elke gemeente een transitievisie
warmte hebben vastgesteld. Veel aandacht gaat
bij de gemeenten uit naar het aardgasvrij maken
van woonwijken.
De warmteplannen zijn nodig op weg naar een
klimaatneutrale samenleving. De CO2-uitstoot
moet worden teruggebracht.
Daarom vragen wij met prioriteit meer aandacht
voor beperking van het energieverbruik in de
gebouwde omgeving. Dat scheelt CO2-uitstoot
en energie die niet opgewekt hoeft te worden.
De grootste winst voor klimaat is dan ook het
isoleren van woningen.
Maak als overheden de afspraak in het Klimaatakkoord waar dat woningen woonlastenneutraal
kunnen worden verduurzaamd.
Nieuwbouw kan energieneutraal worden
opgeleverd, met warmtepompen. Om voor grote
aantallen bestaande woningen duurzame
warmtenetten te kunnen aanleggen, is innovatie
nodig, bv met waterstof.
Biomassa is geen grote bron van duurzame
energie voor warmtenetten.
Verder lezen?
Transitievisie Warmte in de praktijk’, met
duurzame kaders en een stappenplan.

Meer weten? Neem contact op met directeur Petra Souwerbren
06 23055791 - p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl

Onze prioriteiten in 2021

Begin van dit jaar hebben wij met de meeste
Statenfracties contact gehad voor onze
toekomstplannen. We hebben uw input
meegenomen bij onze nieuwe
meerjarenstrategie 2020 – 2024.
Onze thema’s:
1. Biodiversiteit, natuur en landschap
Onze focus:
- herstel biodiversiteit, met name buiten
het Gelders Natuurnetwerk
- zuinig ruimtegebruik
2. Landbouw en voedsel
- Onze focus: natuurinclusieve landbouw
met onze partners in praktijk brengen
3. Energie en klimaat
Onze focus:
- meer aandacht voor energiebesparing
- vergroten draagvlak en eigenaarschap
voor duurzame energie met goede
ruimtelijke inpassing
4. Leefomgeving en participatie
- Onze focus: netwerk van inwoners is
actief betrokken bij hun eigen omgeving.
Samen beschermen we natuur en
landschap
Onze rollen:
 Agenderen en aanjagen van belangrijke
thema’s en gezichtspunten
 Maatschappelijk partner die vorm geeft
aan samenwerking en verbinding
 Belangenbehartiger voor natuur,
landschap en leefomgeving in Gelderland

Meer weten? Neem contact op met directeur Petra Souwerbren
06 23055791 - p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl

