
 

 

Informatie van de klankbordgroep energie; hoe gaan we verder 
 
Door de uitspraak van de raad van State op 30 juni jl. valt de aanleg van windparken op land 
voorlopig stil. De staat moet de milieunormen voor de aanleg van windmolens op land opnieuw 
vaststellen. 
Het gevolg van de uitspraak is dat overheden de huidige windturbinenormen niet mogen gebruiken 
totdat een milieubeoordeling is gemaakt. De regering is aan zet om zo’n milieueffectrapportage te 
maken. Als die beoordeling op juiste wijze is afgerond, staat het overheden weer vrij om aan te 
sluiten bij de windturbinenormen die dan mogelijk zijn gewijzigd. (de procedure kan wel 2 jaar 
duren) 

In de tussentijd 

De uitspraak betekent niet dat er in de tussentijd geen nieuwe besluiten kunnen worden genomen 
over windturbines. De gemeenteraad is bij een bestemmingsplan niet verplicht om aan te sluiten bij 
nieuwe windturbinenormen. Het kan in een bestemmingsplan eigen normen stellen. De 
gemeenteraad van Lochem en het college hebben toegezegd van deze mogelijkheid geen gebruik te 
gaan maken. Het grootste gevaar komt van de provincie die met een inpassingsprocedure 
gemeenten kan overrulen. (dat overkomt de gemeente Wijchen). 

De klankbordgroep BEO duurzame energie heeft zich afgelopen jaren vooral ingezet om de komst 
van grote windturbines rondom Exel te voorkomen.  De afgelopen tijd is dit succesvol geweest 
met o.a. ingediende zienswijzen, brieven aan de gemeente, inspraak, spandoeken langs de weg, 
artikelen in de krant, brieven aan de macht (het meisje met de roze sjaal), en het BEO initiatief tot 
samenwerking tussen dorpskernen.  
 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober is de motie om samenwerking tussen 
dorpskernen te ondersteunen en te investeren in verduurzaming en opwek unaniem door de raad 
aangenomen. Letterlijk is de opdracht vanuit de raad aan het college: 
 “In gesprek te gaan met de samenwerkende kernen met als doel actieve ondersteuning bij de verdere 
uitwerking van de plannen” 
“Een memo uit te werken voor de raad waarin opgetekend wordt welke concrete stappen er in dit 
verband gezet kunnen worden en tegen welke middelen voor de gemeente.” 
De gemeente heeft voor de dorpskernen € 50.000 beschikbaar gesteld. 
 
Hoe gaan we verder 
 
We willen samenwerking tussen dorpskernen bevorderen gericht op het verduurzamen van de 
(leef)omgeving. Natuurlijk begint verduurzamen bij jezelf maar denk ook eens aan: Groen gas, 
hybride warmtepompen, zonnepanelen op bedrijfsdaken en zonnepanelen op daken in Exel en 
omgeving naast isolatie maatregelen om te verduurzamen. Zonder grote windturbines. Denk ook aan 
innovatieve projecten als mestvergisting en gebruik van waterstof zoals men dat in Laren aan het 
ontwikkelen is. En het project “proef met waterstof in monumentale woningen Lochem” ** 
Groter gedacht is het denkbaar dat er binnen 10 jaar wind van de Noordzee en zon uit Portugal naar 
de Achterhoek wordt geëxporteerd en opslag in (betaalbare) batterijen mogelijk is. Zonder grote 
windturbines. 
 
Om zulke ambitieuze plannen te realiseren is samenwerking (veel kennis bundelen) tussen kernen en 
de gemeente een must. Ook om grip te krijgen op subsidies uit Europa en daarmee bewoners te 
stimuleren deel te nemen aan verduurzaming. Daarom heeft het BEO bestuur besloten in 
samenspraak met de klankbordgroep de activiteiten van de groep te beëindigen. Er wordt een 
nieuwe werkgroep gericht op samenwerking met andere dorpskernen en het maken van 



 

 

“energieplannen” voor het BEO gebied opgezet.  Met als doel windturbines in dit gebied te 
voorkomen door o.a.:  
Energie-opwek en verduurzaming van woningen in samenwerking met andere dorpskernen te 
operationaliseren en informatie aan de bewoners van het BEO gebied te geven en waar nodig andere 
stappen te zetten. 
 
Op 17 november is een bijeenkomst voor besturen van dorpsraden (met als onderwerp 
verduurzamen en energie) georganiseerd door de gemeente. We willen daar de samenwerking 
tussen dorpskernen verder bespreken. Verslag hiervan vindt u op de website beoenergie. 
 
Lochem energie (LE) speelt een belangrijke rol in veel duurzame initiatieven. Samenwerkende 
dorpskernen kunnen LE vragen mee te denken bij de vervolgstappen. Waardevol gelet op hun kennis 
en ervaring.  
 
Samengevat 
 
De nieuwe werkgroep maakt plannen om te verduurzamen in het BEO gebied in samenwerking met 
andere dorpskernen, de gemeente en Lochem energie. Om dit te bereiken gaan we op 17 november 
in gesprek over: 

1. Welk initiatief neemt de gemeente op basis van de aangenomen motie. 
2. Op welke wijze is aansluiting bij de opbrengsten van de BES  (buurt energie strategie in 

Laren) en andere projecten te realiseren. 
3. De aanpak gericht op verduurzamen met ondersteuning van Europese subsidies. 
4. De leden van de klankbordgroep is gevraagd in de nieuwe werkgroep deel te nemen en we 

willen heel graag alle bewoners vragen mee te doen.  
 
Mocht je meer willen weten, willen meedenken en doen, meld je dan bij het secretariaat info@beo-
exel.nl  
Tip: de film Het paradijs op aarde begint in Nederland. (YouTube) 
 
Door: Jan Koolschijn, lid van de BEO klankbordgroep duurzame energie. 
 
 
** Zie artikel in vastgoed actueel van oktober 2021. Staat op de website beoenergie.nl. 
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