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Betreft: Regionale Energie Strategie 
 
 

Geachte Raadsleden, 
 

Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders werken samen in RES-regio’s aan de 
opdracht die ze vanuit het klimaatakkoord hebben gekregen. De concept regionale energie 
strategieën worden in deze periode door diverse overheden vastgesteld als opmaat naar de 
definitieve Regionale Energie Strategieën welke in 2021 tot stand komen. Sportvisserij Oost- 
Nederland steunt de regionale energie strategie en gemeenten in haar doelstellingen om 
energieopwekking te verduurzamen, wij hebben echter wel enkele zorgen. 

 
De regionale energie strategie biedt groene kansen, duurzame energie heeft wat ons betreft de 
toekomst. Tegelijkertijd heeft Sportvisserij Oost-Nederland met zeventig aangesloten 
hengelsportverenigingen en zeventigduizend leden ook zorgen over de gevolgen van het opwekken 
van duurzame energie. Het realiseren van duurzame energie voorzieningen kan namelijk negatieve 
effecten hebben op de natuur- en het landschap, de onderwaterecologie en het recreatief 
medegebruik. 

 

Hoewel de verdeling tussen wind- en zonne-energie en de locaties waar deze opgewekt gaat worden 
nog niet bekend zijn, willen we uw gemeente vragen om in het toekomstige proces zorgvuldige 
afwegingen te maken. Plaats slimme combinaties met name op bestaande daken en voorkom zoveel 
mogelijk dat natuur, landschappen en wateren worden gebruikt voor energieopwekking. Zo is er 
bijvoorbeeld weinig bekend over de invloed van zonneparken op de onderwaterecologie. 

 
Concreet roepen we op om verfrommeling van het landschap zoveel mogelijk te voorkomen, zo min 
mogelijk zonneparken aan te leggen op water en om onderzoek te verrichten naar de effecten op de 
onderwaterecologie bij het plaatsen van zonnepanelen op water. Ook vragen we u om bij de 
toekomstige uitvoering van de RES strategie rekening te houden met het sportvisserijgebruik en de 
toegankelijkheid van wateren in uw gemeente voor leden van hengelsportverenigingen. 

 

Wij wensen uw gemeente veel succes bij het vervolg en de uitvoering van de Regionale Energie 
Strategie en het verduurzamen van onze omgeving. Mocht u vragen hebben of gebruik willen maken 
van onze onderwater expertise dan nodigen wij u van harte uit om in voorkomende gevallen, contact 
met ons op te nemen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

…………… 
Directeur Sportvisserij Oost-Nederland 


