
        Lochem,  22 mei 2021 

Betre0:  Zienswijze op de RES 1.0 

Geachte heer/mevrouw, 

Hieronder vindt u onze zienswijze op de RES 1.0 met mede een aantal vragen hierover. 

Wij verzoeken u onze zienswijze letterlijk over te nemen in de zienswijze nota en elk onderdeel 
gemotiveerd te beantwoorden. 

1. DE RES 1.0 maakt alleen gebruik van energie die binnen de regio opgewekt moet worden. Dit 
hee0 grote landschappelijke impact vanwege zonneparken en windmolens die overal moeten 
komen. Wij vragen u opnieuw te kijken om energie vanuit zee te importeren om zo wind op land 
te voorkomen. Wij vragen hier serieus onderzoek naar te doen en dit buiten de kaders van de RES 
op te pakken en te realiseren. U hee0 eigen beleidsvrijheid en beleidsruimte.  Gaarne horen wij 
van u op welke wijze u deze opJe gaat realiseren. 

2. Zie kaartje WIND in de RES 1.0 op pagina 23.  Waarom is het gebied rondom Lochem zo concreet 
aangewezen is als zoekgebied voor windturbines, terwijl overige gemeentes in de RES-regio meer 
en meer de windturbines hebben verwijderd uit de plannen. 
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3. Gezondheid.  Er wordt nog onderzoek gedaan naar de impact van windmolens op land. Wij 
vragen u rekening te houden met de gezondheidsrisico’s en daarbij zelf veilige normen op te 
stellen. Het Nevele arrest hangt boven de markt en zal zeker van invloed zijn op toekomsJge 
kaders. Vraag:  Welke garanJes gee0 u dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij de uitvoering van 
uw besluiten/plannen om 4 grote windturbines te plaatsen? 

4. Wij vragen u te stoppen met alles wat te maken hee0 met het plaatsen van windmolens in het 
gebied rond Lochem. Wij willen de leefomgeving én de gezondheid van mensen en dieren 
beschermen en intact houden. Naast negaJeve gezondheidseffecten van windmolens gaat het 
ook om de waardedalingen van woningen. Daarnaast handelt u in strijd met Europese 
regelgeving. Door Europa is eerder bepaald dat wanneer je een windmolen plaatst, je verplicht 
bent vooraf te onderzoeken of omwonenden of anderen daar gezondheidsschade van 
ondervinden.  Wij verzoeken u een risicoanalyse te maken van de gevaren die zich voordoen bij 
uw plannen om 4 windturbines te plaatsen in Lochem. 

5. De aanpak van uw (concept) RES is begonnen met het gooien van pijltjes gericht op 
energieverduurzaming en toen is er logischerwijs naar wind en zon uit gekeken. Voortschrijdend 
inzicht laat zien dat het behalen van de klimaatdoelen zeer wel mogelijk is met andere 
energieopwekking naast zon en wind. Vraag: hoe gaat u deze vormen van alternaJeve 
energieopwekking meenemen bij de energietransiJe en onderzoekt u of dit in de plaats kan 
komen van de 4 windmolens in het gebied rond Lochem? 

6. Uit de vele open reacJes Jjdens de enquêteresultaten van de gemeente Lochem spreekt de grote 
weerstand bij bewoners tegen windmolens. Zie vooral pagina 18 en verder in het rapport.  Kunt u 
aangeven op welke wijze er rekening gehouden is/wordt met hun opva`ngen? 

7. Wat moet er nu gebeuren? “Maak van de RES een echt sociaal-maatschappelijk project. Werk in 
co-creaJe mét  bewoners. Laat hen meedenken, meedoen, meebeslissen en meeprofiteren en 
betrek hen niet pas als keuzes al gemaakt zijn (of op voorhand niet meer te beïnvloeden zijn). Zo 
wordt ook invulling gegeven aan het doel om via de RES langjarige samenwerking te       organiseren 
met betrokken parJjen, met name voor de voorbereiding en uitvoering van energieprojecten.” 
Wilt u met BEO klankbordgroep duurzame energie zo’n samenwerking aangaan?  En projecten 
starten waarmee windturbines overbodig worden? 

8. BEO klankbordgroep duurzame energie vindt dat de regionale energiestrategieën te 
technocraJsch en bestuurlijk zijn. Ze moeten huiswerk overdoen en met bewoners in gesprek 
gaan vóórdat eventuele locaJes en aanpakken voor energiewinning worden aangewezen. Je kunt 
je zoektocht heel goed beginnen met de vraag aan bewoners: wat vindt u belangrijk in uw buurt? 
We hebben deze opgave, hoe zou u het doen? Je kunt mensen bij vormen van energiewinning 
betrekken door middel van eerlijke afwegingen. Bent u bereid uw huiswerk over te doen en het 
plan bij te stellen door echt met bewoners te overleggen? 
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10. Windturbines zenden een hoge dosis Laag Frequent Geluid (LFG) uit als ze draaien. Dat LFG 
dringt dus veel verder en           dieper door dan hoorbaar geluid. Het gaat niet alleen door de 
lucht, maar ook door de grond. 
Wij kunnen het met ons gehoor niet registreren. Dat wil zeggen het dringt wel in ons door, 
maar via ons gehoororgaan wordt het niet via trilharen en zenuwbanen naar het audiJeve 
centrum in de hersenen doorgegeven en vertaald in een klank die wij horen. Wij gebruiken     
het dus ook niet voor communicaJe. Je hoort het dus niet, maar het dringt wel door in ons 
lichaam.  Vraag: Bent u zich bewust van de risico’s die u neemt als u 4 windturbines plaatst in ons 
gebied? U hebt een zorgplicht die o.i. onvoldoende wordt nagekomen. Bent u dit met ons eens? 

11. Landschap vervuilende Windmolens geven onherstelbare schade aan het landschap. De RES 1.0 
zou zorgdragen voor het voorkomen van schade aan het landschap en schade aan de natuur en 
aan dierenleed. En het verdrijven van bijzondere vogelsoorten als de wespendief en rode wouw. 
Vraag:  Kunt u aantonen dat er GEEN schade ontstaat bij het plaatsen van windmolens? 

12. DE RES maakt nu gebruik van stakeholders aan de stakeholders tafel die de stuurgroep RES 
adviseren. Wij zien dit als adviserend en meedenken met het proces en de inhouden van de 
Regionale energiestrategie.  Tot op heden zimen daar geen dorpskernen of belangenverenigingen 
in.  Vraag: gaat u in de nabije toekomst meer lokale stakeholders betrekken bij het tot stand 
komen van het vervolg op de RES? 

13. DE RES benut lokale energie coöperaJes.  Deze hebben zich inmiddels regionaal verenigd. Zij 
hebben de intenJe een coöperaJef bod te doen. BEO klankbordgroep duurzame energie hee0 
grote moeite met het proces waarlangs zich dit coöperaJeve bod voltrekt. Hoe gaat u dit proces 
transparant maken bij de voorbereiding van RES 2.0? 

14. In het ontwerp RES staat nagenoeg niets over de invloed van grootschalige wind op gezondheid. 
Vraag: kunt u aantonen dat er geen evidente gezondheidsschade optreedt bij het toepassen van 
grootschalige windopwekking in de vorm van windturbines? 

15. Het is in de RES onduidelijk in hoeverre er een verplichJng aan de gemeentes wordt opgelegd. 
Soms lijkt het een soort van inspanningsverplichJng (4 windmolens in Lochem), maar soms zijn 
het meer schetsen van de verschillende mogelijkheden (clustering, lokaal eigendom). 
De RES is geen evenwichJg document; er wordt een heel hoofdstuk (6.1 en 6.2) besteed aan 
lokaal eigendom, maar over de randvoorwaarden voor het plaatsen van windmolens wordt geen 
woord gerept. Er zou op zijn minst iets kunnen worden gezegd over maximale hoogte, afstands- 
en geluidsnormen. Of anders een zin als “we hanteren binnen de RES-regio landelijke normen 
voor geluid en afstand bij plaatsen van de molens”. Deze randvoorwaarden zijn voor 
omwonenden een stuk belangrijker dan het lokale eigendom. 
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16. De gemeente Lochem zet in de RES nog steeds in op 4 windmolens, terwijl de rest van de 
gemeenten hun bod Wind grotendeels hebben ingetrokken. Dat betekent dat Lochem in 
verhouding een veel grotere bijdrage op Wind levert, terwijl wij vinden dat de waarde van het 
landschap in Lochem en de bevolkingsdichtheid geen enkele reden daarvoor kan zijn. Op pagina 
26 wordt bijvoorbeeld wel de wespendief op de Veluwe genoemd, maar niet het voorkomen 
daarvan in de landgoederen Ampsen en Verwolde. De ‘wespendief’-dichtheid zou daar wel eens 
hoger kunnen liggen dan op de Veluwe. 

17. Binnen het klimaatakkoord is een doelstelling voor grootschalige zon en  wind-op-land van 35 
TWh in 2030 afgesproken.  Deze doelstelling is al gehaald indien bestaande opwek wordt 
opgeteld bij de reeds vergunde én gesubsidieerde projecten conform de PBL-methodiek worden 
meegeteld. (Bron: hmps://beoenergie.nl/wp-content/uploads/2021/05/bijlage-1-Jjd_voor_een_wind-op-

land_moratorium_29-04-2021.pdf) 

18. De huidige wildgroei van zon en wind op land leidt in toenemende mate tot congesJe in het 
elektriciteitsnet en daaraan gekoppelde hoge investeringen.  Wind-op-land leidt binnen een 
dichtbevolkt land als Nederland tot ernsJge geluidsoverlast en gerelateerde gezondheidsschade 
voor Jenduizenden mensen. Daarnaast hee0 het een impact op natuurgebieden en ons 
landschap.  Wij pleiten voor een directe stop op de verdere uitrol van wind-op-land gezien de 
nadelen voor mens, natuur en landschap en willen dit in de definiJeve RES 1.0 verwerkt zien 
worden. De nog te plannen verhoging van de doelstelling voor duurzame elektriciteit kan veel 
beter worden ingevuld door meer wind-op-zee en desgewenst zon-op-dak.  Wind-op-zee is 
inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame energie, hee0 een minimale impact op de visserij 
en gaat goed samen met de ecologische versterking van de Noordzee.  Wind op Zee hee0 een 
belangrijke rol in de verduurzaming van de industrie. Er is reeds planologisch voldoende ruimte 
geschapen binnen het Noordzee akkoord. Het opwek potenJeel op zee is dermate groot dat het 
toevoegen van een relaJef kleine addiJonele wind op land doelstelling maar een marginaal effect 
(+ 5%) hee0 op de totale wind-op-zee ambiJe.  Bijna alle poliJeke parJjen (waaronder VVD, D66, 
CDA, PvdA en SP) hebben in hun verkiezingsprogramma geen verdere verhoging van de 
doelstellingen voor wind-op-land voorzien. Alle focus is op wind-op-zee.   Wij roepen de poliJek 
op de voorkeurskeuze van Bestemming Parijs, de NaJonale Omgevingsvisie, die van de poliJek 
zelf en die van de bevolking op te volgen en de verdere planning van wind-op-land per direct stop 
te zemen.   

Met vriendelijke groeten, 

Anne Bruggink 

Secretaris BEO
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	DE RES 1.0 maakt alleen gebruik van energie die binnen de regio opgewekt moet worden. Dit heeft grote landschappelijke impact vanwege zonneparken en windmolens die overal moeten komen. Wij vragen u opnieuw te kijken om energie vanuit zee te importeren om zo wind op land te voorkomen. Wij vragen hier serieus onderzoek naar te doen en dit buiten de kaders van de RES op te pakken en te realiseren. U heeft eigen beleidsvrijheid en beleidsruimte.  Gaarne horen wij van u op welke wijze u deze optie gaat realiseren.
	Zie kaartje WIND in de RES 1.0 op pagina 23.  Waarom is het gebied rondom Lochem zo concreet aangewezen is als zoekgebied voor windturbines, terwijl overige gemeentes in de RES-regio meer en meer de windturbines hebben verwijderd uit de plannen.
	Gezondheid.  Er wordt nog onderzoek gedaan naar de impact van windmolens op land. Wij vragen u rekening te houden met de gezondheidsrisico’s en daarbij zelf veilige normen op te stellen. Het Nevele arrest hangt boven de markt en zal zeker van invloed zijn op toekomstige kaders. Vraag:  Welke garanties geeft u dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij de uitvoering van uw besluiten/plannen om 4 grote windturbines te plaatsen?
	Wij vragen u te stoppen met alles wat te maken heeft met het plaatsen van windmolens in het gebied rond Lochem. Wij willen de leefomgeving én de gezondheid van mensen en dieren beschermen en intact houden. Naast negatieve gezondheidseffecten van windmolens gaat het ook om de waardedalingen van woningen. Daarnaast handelt u in strijd met Europese regelgeving. Door Europa is eerder bepaald dat wanneer je een windmolen plaatst, je verplicht bent vooraf te onderzoeken of omwonenden of anderen daar gezondheidsschade van ondervinden.  Wij verzoeken u een risicoanalyse te maken van de gevaren die zich voordoen bij uw plannen om 4 windturbines te plaatsen in Lochem.
	De aanpak van uw (concept) RES is begonnen met het gooien van pijltjes gericht op energieverduurzaming en toen is er logischerwijs naar wind en zon uit gekeken. Voortschrijdend inzicht laat zien dat het behalen van de klimaatdoelen zeer wel mogelijk is met andere energieopwekking naast zon en wind. Vraag: hoe gaat u deze vormen van alternatieve energieopwekking meenemen bij de energietransitie en onderzoekt u of dit in de plaats kan komen van de 4 windmolens in het gebied rond Lochem?
	Uit de vele open reacties tijdens de enquêteresultaten van de gemeente Lochem spreekt de grote weerstand bij bewoners tegen windmolens. Zie vooral pagina 18 en verder in het rapport.  Kunt u aangeven op welke wijze er rekening gehouden is/wordt met hun opvattingen?
	Wat moet er nu gebeuren? “Maak van de RES een echt sociaal-maatschappelijk project. Werk in co-creatie mét  bewoners. Laat hen meedenken, meedoen, meebeslissen en meeprofiteren en betrek hen niet pas als keuzes al gemaakt zijn (of op voorhand niet meer te beïnvloeden zijn). Zo wordt ook invulling gegeven aan het doel om via de RES langjarige samenwerking te       organiseren met betrokken partijen, met name voor de voorbereiding en uitvoering van energieprojecten.” Wilt u met BEO klankbordgroep duurzame energie zo’n samenwerking aangaan?  En projecten starten waarmee windturbines overbodig worden?
	BEO klankbordgroep duurzame energie vindt dat de regionale energiestrategieën te technocratisch en bestuurlijk zijn. Ze moeten huiswerk overdoen en met bewoners in gesprek gaan vóórdat eventuele locaties en aanpakken voor energiewinning worden aangewezen. Je kunt je zoektocht heel goed beginnen met de vraag aan bewoners: wat vindt u belangrijk in uw buurt? We hebben deze opgave, hoe zou u het doen? Je kunt mensen bij vormen van energiewinning betrekken door middel van eerlijke afwegingen. Bent u bereid uw huiswerk over te doen en het plan bij te stellen door echt met bewoners te overleggen?
	Windturbines zenden een hoge dosis Laag Frequent Geluid (LFG) uit als ze draaien. Dat LFG dringt dus veel verder en           dieper door dan hoorbaar geluid. Het gaat niet alleen door de lucht, maar ook door de grond.
	Wij kunnen het met ons gehoor niet registreren. Dat wil zeggen het dringt wel in ons door, maar via ons gehoororgaan wordt het niet via trilharen en zenuwbanen naar het auditieve centrum in de hersenen doorgegeven en vertaald in een klank die wij horen. Wij gebruiken     het dus ook niet voor communicatie. Je hoort het dus niet, maar het dringt wel door in ons lichaam.  Vraag: Bent u zich bewust van de risico’s die u neemt als u 4 windturbines plaatst in ons gebied? U hebt een zorgplicht die o.i. onvoldoende wordt nagekomen. Bent u dit met ons eens?
	Landschap vervuilende Windmolens geven onherstelbare schade aan het landschap. De RES 1.0 zou zorgdragen voor het voorkomen van schade aan het landschap en schade aan de natuur en aan dierenleed. En het verdrijven van bijzondere vogelsoorten als de wespendief en rode wouw. Vraag:  Kunt u aantonen dat er GEEN schade ontstaat bij het plaatsen van windmolens?
	DE RES maakt nu gebruik van stakeholders aan de stakeholders tafel die de stuurgroep RES adviseren. Wij zien dit als adviserend en meedenken met het proces en de inhouden van de Regionale energiestrategie.  Tot op heden zitten daar geen dorpskernen of belangenverenigingen in.  Vraag: gaat u in de nabije toekomst meer lokale stakeholders betrekken bij het tot stand komen van het vervolg op de RES?
	DE RES benut lokale energie coöperaties.  Deze hebben zich inmiddels regionaal verenigd. Zij hebben de intentie een coöperatief bod te doen. BEO klankbordgroep duurzame energie heeft grote moeite met het proces waarlangs zich dit coöperatieve bod voltrekt. Hoe gaat u dit proces transparant maken bij de voorbereiding van RES 2.0?
	In het ontwerp RES staat nagenoeg niets over de invloed van grootschalige wind op gezondheid. Vraag: kunt u aantonen dat er geen evidente gezondheidsschade optreedt bij het toepassen van grootschalige windopwekking in de vorm van windturbines?
	Het is in de RES onduidelijk in hoeverre er een verplichting aan de gemeentes wordt opgelegd. Soms lijkt het een soort van inspanningsverplichting (4 windmolens in Lochem), maar soms zijn het meer schetsen van de verschillende mogelijkheden (clustering, lokaal eigendom). De RES is geen evenwichtig document; er wordt een heel hoofdstuk (6.1 en 6.2) besteed aan lokaal eigendom, maar over de randvoorwaarden voor het plaatsen van windmolens wordt geen woord gerept. Er zou op zijn minst iets kunnen worden gezegd over maximale hoogte, afstands- en geluidsnormen. Of anders een zin als “we hanteren binnen de RES-regio landelijke normen voor geluid en afstand bij plaatsen van de molens”. Deze randvoorwaarden zijn voor omwonenden een stuk belangrijker dan het lokale eigendom.
	De gemeente Lochem zet in de RES nog steeds in op 4 windmolens, terwijl de rest van de gemeenten hun bod Wind grotendeels hebben ingetrokken. Dat betekent dat Lochem in verhouding een veel grotere bijdrage op Wind levert, terwijl wij vinden dat de waarde van het landschap in Lochem en de bevolkingsdichtheid geen enkele reden daarvoor kan zijn. Op pagina 26 wordt bijvoorbeeld wel de wespendief op de Veluwe genoemd, maar niet het voorkomen daarvan in de landgoederen Ampsen en Verwolde. De ‘wespendief’-dichtheid zou daar wel eens hoger kunnen liggen dan op de Veluwe.
	Binnen het klimaatakkoord is een doelstelling voor grootschalige zon en  wind-op-land van 35 TWh in 2030 afgesproken.  Deze doelstelling is al gehaald indien bestaande opwek wordt opgeteld bij de reeds vergunde én gesubsidieerde projecten conform de PBL-methodiek worden meegeteld. (Bron: https://beoenergie.nl/wp-content/uploads/2021/05/bijlage-1-tijd_voor_een_wind-op-land_moratorium_29-04-2021.pdf)
	De huidige wildgroei van zon en wind op land leidt in toenemende mate tot congestie in het elektriciteitsnet en daaraan gekoppelde hoge investeringen.  Wind-op-land leidt binnen een dichtbevolkt land als Nederland tot ernstige geluidsoverlast en gerelateerde gezondheidsschade voor tienduizenden mensen. Daarnaast heeft het een impact op natuurgebieden en ons landschap.  Wij pleiten voor een directe stop op de verdere uitrol van wind-op-land gezien de nadelen voor mens, natuur en landschap en willen dit in de definitieve RES 1.0 verwerkt zien worden. De nog te plannen verhoging van de doelstelling voor duurzame elektriciteit kan veel beter worden ingevuld door meer wind-op-zee en desgewenst zon-op-dak.  Wind-op-zee is inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame energie, heeft een minimale impact op de visserij en gaat goed samen met de ecologische versterking van de Noordzee.  Wind op Zee heeft een belangrijke rol in de verduurzaming van de industrie. Er is reeds planologisch voldoende ruimte geschapen binnen het Noordzee akkoord. Het opwek potentieel op zee is dermate groot dat het toevoegen van een relatief kleine additionele wind op land doelstelling maar een marginaal effect (+ 5%) heeft op de totale wind-op-zee ambitie.  Bijna alle politieke partijen (waaronder VVD, D66, CDA, PvdA en SP) hebben in hun verkiezingsprogramma geen verdere verhoging van de doelstellingen voor wind-op-land voorzien. Alle focus is op wind-op-zee.   Wij roepen de politiek op de voorkeurskeuze van Bestemming Parijs, de Nationale Omgevingsvisie, die van de politiek zelf en die van de bevolking op te volgen en de verdere planning van wind-op-land per direct stop te zetten.

