
Energietransitie BEO klankbordgroep energie 

 
 Waar staat je eigen gemeente staat. Hoeveel energie wordt er gebruikt? Klik op bokgaande link.   
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energietransitie 
 

 
 
‘Landschapsvervuiling, een verpest uitzicht, hinderlijke 
slagschaduw van ronddraaiende wieken, hoofdpijn door 
laagfrequent geluid, waardedaling van woningen. Vraag 
omwonenden van een windpark naar hun bezwaren en ze 
dreunen dit rijtje moeiteloos op.’ 
 
 

 
‘Terechte bezwaren, vindt directeur Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden 
Windturbines, want windparken dichtbij huis kunnen wel degelijk de gezondheid aantasten, stelt ook het 
RIVM. Toch is het volgens Rietveld iets anders dat steeds maar weer kwaad bloed zet. ,,Omwonenden 
worden niet serieus genomen.” Zijn geen beslisser over de invulling van hun eigen omgeving. ‘Voordat 
een projectontwikkelaar met het plan naar buiten komt, is alles vaak al tot in de kleinste details geregeld. 
Er is een akkoord met de grondeigenaren, de gemeente schaart zich achter het initiatief en het aantal 

windturbines of de omvang van het zonnepark staat 
vast.’ 
 
 
 
De gemeente stuurt op het behalen van de 
klimaatdoelen door veel wind op land te willen. 
Windturbines ( windreuzen) moeten de nodige 
schone energie opwekken. De gemeente is 
vertegenwoordigd in de RES. 
(https://www.cleantechregio.nl/res/res/res-

cleantech-regio)  
 
“De Ressen” bestaan uit veel “groene wethouders” die zich meer als belanghebbende gedragen dan als 
belangenbehartiger van inwoners van het BEO gebied.  Met duurzaamheid in de portefeuille ontstaat er 
een niet representatieve concentratie van eenzijdige meningen. 

In de gemeente Lochem is geen geactualiseerd beleid op ruimtelijke ordening. Een gemeente als Emmen 
bijvoorbeeld heeft haar ruimtelijke ordening op orde. Binnen de gemeente wordt nu overwogen het 
ruimtelijke visieplan met stoom en kokend water af te ronden tijdens deze raadsperiode. BEO 
klangbordgroep energie vraagt de politiek dringend om een fatsoenlijke participatie in dit zo belangrijke 
traject. 

‘Strootman noemt Twente als voorbeeld, een regio zonder windmolens. Over tien jaar is dat wel anders, 
dan moeten er 62 staan. De voormalig Rijksadviseur spreekt van een ‘doemscenario dat zich voltrekt’. Hij 
ziet dat iedere regio op zijn eigen postzegel plannen maakt om energieneutraal te worden, met als gevolg 
een lappendeken over het land aan windmolens en zonneparken. ,,Ik vrees dat er over een paar jaar geen 
plek meer is waar je om je heen kijkt en géén windmolens boven alles ziet uittorenen. We zijn voor 
decennia de boel aan het verpesten.’ 



Om de energietransitie te ondersteunen komt de BEO klankbordgroep energie met alternatieven (zie op 
deze website) voor grote windturbines (waar we zwaa tegen zijn). Beo energie gaat voor: 

1. Zon op dak,  
2. Kernenergie (thorium),  
3. Kleine windmolens op erven (om te komen tot 
buurt energiestrategieën)  
4. Onderzoek naar biogas  
5. Wind op zee.  
6. Inzetten op diverse innovaties in de toekomst.  

 

Beo klankbordgroep energie ziet het als volgt:  

Er moet samenhang zichtbaar zijn tussen verschillende energiebronnen (en het te behalen rendement) en 
samenhang in maatregelen. Beo energie ziet bewoners als stakeholder en die hebben zeggenschap. Zo 
ontstaat draagvlak en krijgen mensen zin in nieuwe energie. De huidige aanpak van de gemeente Lochem 
in de aanpak regionale energiestrategie (RES) leidt tot veel weerstand en protest. 
Met een adaptieve werkwijze komt een aanpak in beeld die te snappen is en waar bewoners stap voor 
stap aan willen werken. Een schets: 
1. Gemeente Lochem bepaalt dat het een https://www.destentor.nl/achterhoek/berkelland-

verklaar-jezelf-windturbinevrije-gemeente~a08032ff/.    (zie idee uit Berkelland) 
2. Energiebesparing door isoleren en gebruik zuinige apparaten. 
3. De gebouwde omgeving wordt verwarmd met warmtenetten. 
 

4. Energiebronnen van de toekomst integreren: 
Nieuwe technologie en bronnen als thermo(aard)warmte, 
waterstof, thorium kernenergie klaar maken voor de 
toekomst. 
5. Opslag van energie in batterijen. 
6. Collectieve warmte; meerdere huizen, gebouwen met 
elkaar verbinden door een warmtenet. 
7. Zonnepanelen op alle geschikte daken. 
8. Zonnevelden waar dat kan. 

9. Windturbines op land alleen op plekken waar dat gewenst is. 
10. Windturbines op zee met de zekerheid dat deze windvelden door de regio’s (huishoudens) gebruikt 

gaan worden. 
11. Europese energiesamenwerking. 
12. Importeren van energie. Groene waterstof; https://www.waterstofmagazine.nl/11-

nieuws/1139-belgie-onderzoek-rond-import-van-groene-waterstof-gepresenteerd 
 

Naar ons mening zijn bovenstaande ideeën kansrijk en moeten uitgewerkt worden. 

 

 


