
 

 

Mijn dochter van 6 maakt zich zorgen over de komst van windmolens. Haar 
angst bestaat uit de gedachte dat haar speelgoed uit de tuin zal waaien. Dit is 
natuurlijk grappig, maar wij weten allen dat waar wij het vanavond over 
hebben een serieuze zaak is voor ons, maar ook de generaties na ons. 
 
Als werkgroep duurzame energie BEO-gebied hebben wij onlangs een enquête 
gehouden om te peilen hoe BEO-leden denken over de mogelijke komst van 
windmolens. Deze enquête is verstuurd naar 240 adressen en geeft met een 
respons van circa 70% een representatief beeld van de mening van de 
bewoners van dit gebied.  
 
Uit deze enquête blijkt dat 87% van de bewoners in ons gebied het niet eens is 
met de plannen voor het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn dat 
mensen overlast verwachten, van mening zijn de gebiedseigen waarden 
worden aangetast en men zich zorgen maakt over hun gezondheid (61%).  
 
“Landgoederen Ampsen en Verwolde – er is daar wel is waar ruimte – maar het 
zijn ook unieke gebieden qua beleving, recreatie en cultuurhistorie. Het zijn de 
pareltjes van de gemeente, er zijn dus zeer grote mitsen.” Deze tekst staat 
letterlijk in het document “Verslagen lokale RES ateliers”. Wij verzoeken u als 
gemeenteraad deze waarden te blijven respecteren mede in het belang van 
onze volgende generaties.  
 
Wat dan wel, want niets doen is geen optie. Als er al windmolens geplaatst 
zouden moeten worden is 73% van de respondenten van mening dat 
windmolens beter passen op plekken waar al meer geluid of bebouwing 
aanwezig is zoals grote infrastructuur of industrie. Deze uitkomst wordt ook 
teruggevonden in de resultaten van de enquête die door de gemeente Lochem 
is gedaan. Echter neemt dit niet weg dat de huidige RES zich te eenzijdig richt 
op de productie van energie van wind en zon. Het is niet de strategie die we 
nodig hebben om op een duurzame manier invulling te geven aan de 
energiebehoefte op momenten dat er geen zon of wind zijn.  
 
Wat wij missen in de opzet van de huidige RES is wat ons als Achterhoek sterk 
maakt; Noaberschap. Samen de schouders eronder en ruimte geven voor lokale 
initiatieven die passend zijn bij het gebied. De respondenten (71%) geven de 
voorkeur aan het realiseren van zon op dak. Wij verzoeken de gemeenteraad 
daarom zon op dak mee te nemen in de invulling voor de RES en ruimte te 
geven aan de initiatieven die passend zijn in het gebied waar het plaatsen van 
kleine windmolens en het vergisten van mest voorbeelden zijn. 



 

 

 
95% van de respondenten is van mening dat de industrie van Lochem, waar 
circa 70% van de energievraag vandaan komt, meer betrokken dient te worden 
bij de huidige transitie. Het feit dat grootverbruikers door de huidige staffeling 
van de energiebelasting extreem goedkope energie kopen draagt niet bij aan 
het ontplooien van initiatieven. Meer evenredigheid in de staffeling van 
energiebelasting (de vervuiler betaald) zou bijdragen aan een snellere 
energietransitie. Hier ligt een verantwoordelijk van de politiek. 
 
Als wij kijken naar de omvang van het BEO-gebied (10%) en de oppervlakte 
reeds gerealiseerde en nog geplande hoeveelheid zonneparken (10%) kun je 
stellen dat het BEO-gebied reeds aan de invulling van de energieopgave heeft 
voldaan.  
 
Wij roepen de gemeenteraad op oog te hebben voor de leefomgeving en de 
invulling van de RES op basis van lokale initiatieven te laten plaatsvinden. De 
mogelijkheden zijn er! Op basis van de enquête zijn wij van mening dat het 
BEO-gebied niet geschikt is voor het plaatsen van grote windmolens en dat 
focus van de RES op enkel energieproductie geen duurzame strategie is! Alleen 
samen maken we de RES succesvol! 
 
 


