
KIES VOOR GEZONDHEID
Wij zijn voorstander van een duurzame gezonde samenleving. Industriële windturbines in ons fraaie open natuurlandschap passen daar niet in 

vanwege de grote impact op milieu en gezondheid.
We beseff en dat energie deels met windturbines opgebracht zal worden, maar is voordeliger op zee. Wij maken ons grote zorgen over ons land-
schap en haar bewoners. Open landschap wordt door velen gewaardeerd en is ook van belang voor bijvoorbeeld rustzoekende dieren en vogels. 

Daarbij is gezondheid een basaal recht van de mens. Windmolens zijn industriële turbines tot wel 270 meter hoog. Normen voor visuele hinder en 
bewegende wieken zijn er niet. Geluid is ten dele niet hoorbaar, maar in het binnenoor wordt het wel opgevangen en verstoort lichaam of slaap. 

Daarom geen industriële turbines op land plaatsen en om het klimaat te redden zijn ze op land ook niet nodig en eff ec� ef. Er is voldoende 
plek op zee en bovendien is daar meer wind en goedkoper. Wij willen innova� es en nieuwe energie opwek- en opslagtechnieken. Ja wij zijn 

voor zon op dak eerst en willen ons openlandschap behouden, onze gezondheid en die van onze kinderen in samenleving beschermen.
Daarom hebben we de standpunten van de lokale par� jen op een rij gezet. WEET WAAROP U STEMT

Duurzaam  Met inwoners - samen - Energie

Besparen van energie en kleinschalige lokale 
opwek. Er ontstaat meer begrip als opwek 
rechtstreeks aan gebruik wordt gekoppeld. 

Er moet draagvlak zijn, het moet economisch 
zelfstandig kunnen draaien, grond (stoff en) 
besparen. Dus met draagvlak en betaalbaar. 

Lokale opwek voor de eigen buurt is de 
beste mo� va� e. Meer opslagcapaciteit op 
buurtniveau. Zeker in de buurtschappen 
waar de huizen wat verder uit elkaar staan of 
in kleinere aantallen bij elkaar staan. 

Benu� en van daken met zonnepanelen. 
Grootschalige opwek hee�  enorme impact op 
de omgeving en kan alleen gerealiseerd wor-
den met draagvlak in de directe omgeving. 
Boeren kunnen met mono-vergisters en 
biogas bijdragen aan de energietransi� e. 
Zonneladder gebruiken.

Voorkomen dat de energietransi� e ten koste 
gaat van ons landschap en onze recrea� e-
sector.
Duurzame energie; opwek zonne-energie 
conform de zonneladder.
S� muleren en investeren in alterna� even als 
kernenergie, waterstof, aardwarmte en opslag. 

Uitgaan van kracht van inwoners, onderne-
mers en verenigingen. Innova� e, crea� viteit 
en lef.
Geef inwoners gelegenheid mee te praten 
en mee te denken over oplossingen. Ruimte 
om voor de eigen situa� e bij te dragen in de 
energievoorziening. 

Grote vraagstukken zoals de energietransi� e 
horen op de juiste tafels tot besluiten te leiden. 
Projecten zoals de energietransi� e mogen 
niet leiden tot onacceptabele verandering 
van ons mooie landschap. Balans tussen 
energieopwekking, investeren in biodiversi-
teit en ondernemersruimte.

Dat er windturbines en zonnepanelen moe-
ten komen staat vast. Voor het CDA is het 
belangrijk dat mensen in de ruime omgeving 
van een windmolen kunnen deelnemen in 
de exploita� e. Zo hebben ze een fi nancieel 
voordeel van de energietransi� e (51% van 
de winst).

Veel mensen hebben uitstekende kennis 
over tal van zaken. Zij worden uitgenodigd 
voor een expertpanel. Zo kan er een ‘ener-
giepanel’ komen. Het CDA wil experimente-
ren met een burgerberaad. 

Aandeel leveren in de Regionale Energie 
Strategie en dus plaatsen van windturbines 
omdat de scha�  ng is dat onze RES 15 turbi-
nes moet hebben van ongeveer 3 MW. Wel 
RIVM onderzoek naar gezondheid betrekken 
bij besluiten.

De inzet op zonne-energie wordt geïnten-
siveerd en we gaan daarover in gesprek 
met ondernemers, woningcorpora� es en 
ontwikkelaars.
Nieuwe bedrijventerreinen zo inrichten dat het 
voor bedrijven gemakkelijk wordt om energie-
zuinig, natuurinclusief en circulair te werken.  

Minder energie verbruiken, door isola� e en 
warmtepompen. Advisering op maat. Subsi-
dies en goedkope leningen.
Ruim baan aan inwonersini� a� even. Wind- 
en zonneparken 51% in lokaal eigendom, 
iedereen kan meedoen. Ontwikkelaars inves-
teren in natuur en landschap. 

Maximaal inze� en op zonne-energie. In aan-
vulling zijn windmolens onmisbaar. Er is in 
Lochem ruimte voor windmolens, uitgaande 
van zorgvuldige inpassing in het landschap 
en de landelijk milieuregels. Windenergie 
kan niet alleen van de Noordzee komen.

Boeren helpen met oplossingen over energie-
transi� e, de s� kstof-problema� ek en om de 
omslag naar natuur-inclusieve kringloopland-
bouw te maken. Regionale Energiestrategie 
(RES) bevorderen en na vaststelling zo snel mo-
gelijk uitvoeren. Extra aandacht voor isola� e, 
lokale opslag van energie en netwerkcapaciteit.

Verduurzamen in samenwerking mét de 
inwoners. Lokale duurzaamheidsini� a� even.
Transi� efonds met geld voor duurzame ini-
� a� even van inwoners en ondernemers uit 
midden- en kleinbedrijf.
Inzet van Burgerberaad bij daarvoor geschik-
te onderwerpen (gelote burgers).

Inwoners par� ciperen in nieuwe ini� a� even 
en profi teren mee van de opbrengsten van 
windturbines en zonneparken.

Restwarmte benu� en van bedrijven.
Bedrijven worden ac� ef ges� muleerd om 
schone energie te gebruiken/op te wekken.

Gezondheid van inwoners staat voorop. Dus 
geen grootschalige wind. Lokale ini� a� even be-
vorderen. Isola� e en energiearme producten.
Onderzoek inzet van e-bikes en e-cars vanuit 
een aantal vaste plekken in de gemeente. 
Mobiliteit van toeristen een impuls worden 
gegeven.

Vliegveld Lelystad mag geen nadelige invloed 
hebben op de inwoners van Lochem.
Ac� viteiten vanuit de kernen met lokale 
werkgroepen geven het beste draagvlak voor 
ini� a� even.
Aantoonbaar lokaal draagvlak is bepalend of 
er zonnevelden en turbines mogelijk is. 

Horizonvervuiling en grootschalige aantas-
� ng van het huidige landschap als gevolg van 
de energietransi� e zijn ongewenst.
Gas is rela� ef schoon; zolang er geen betaal-
baar alterna� ef is moeten huishoudens niet 
gedwongen worden tot een dure aanpassing 
van hun woning.

Lochem is energieneutraal in 2030 door 
forse besparingen op energie. Veel beter 
isoleren, minder vaak de auto pakken en 
minder vlees eten. 
Zonnepanelen op daken en kleine windmo-
lens plus een aantal grote als geluidsoverlast 
kan worden ingedamd. 

We s� muleren lokale Ini� a� even, waarbij 
de energie van de gemeenschap is en naar 
de gemeenschap gaat. Want het is onze 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een 
lee� are aarde, nu en in de toekomst.

 

Windmolens krijgen vergunningen voor 
maximaal 30 jaar, daarna milieuvriendelijk 
slopen en recyclen. Geclusterd staan, met 
een zo hoog mogelijke � plaagte om de om-
ringende natuur zo min mogelijk te versto-
ren. De geluidsoverlast moet acceptabel zijn, 
ruim onder de norm.

Deze adverten� e wordt u aangeboden door betrokken bewoners uit de kernen. Zij hebben geen enkele formele rol in de poli� ek.
Meer informa� e vindt u op de website van de par� jen.

We willen in de regionale energiestrategie 
(RES) afspreken dat er in 2022-2026 zonne-
parken, zonnepanelen op (publieke} gebou-
wen en windmolen(s) worden aangelegd 
voor energieneutraliteit in 2030. Met kaders 
en vergunningen vanuit de gemeente. 

Dorpsgericht werken en een groot gedeelte 
van de opbrengsten van de duurzame energie-
opwekking naar de lokale gemeenschap. Met 
energiecoaches en burgerpar� cipa� e. Verduur-
zamen van woningen. Met een subsidierege-
ling voor minder daadkrach� ge inwoners. We 
s� chten hiervoor een verduurzamingsfonds.

Opwekken van zonenergie hee�  grote 
impact op het landschap en windmolens 
kunnen belastend zijn voor de gezondheid. 
Inze� en van zonenergie op daken van 
huizen, openbare gebouwen en bedrijven.
Wij sluiten vrijstaande windmolens niet uit. 
Biogasproduc� e aanjagen.
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