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5a.Haalbaarheidsstudie windenergie Doesburg (vertrouwelijk) 

De commissie neemt met belangstelling kennis van de haalbaarheidsstudie windenergie Doesburg. 

De commissie constateert dat in de teksten rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie. Zo 

wordt genoemd dat de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed een afstandsnorm hanteert van 500 

meter tussen windturbines en beschermde dorpsgezichten als harde norm en 1800 tot 2000 meter 

voor beschermde stadsgezichten als voorkeursnorm. De bronvermelding ontbreekt echter. De 

binnenstad van Doesburg is een Rijksbeschermd stadsgezicht waardoor de voorkeursnorm van 

1800 tot 2000 meter hierop van toepassing is. Daarnaast wordt genoemd dat de Linie en het 

schootsveld hoge cultuurhistorische waarden vertegenwoordigen. De Linies van Doesburg zijn 

Rijksbeschermde monumenten. Vanuit cultuurhistorie wordt het afgeraden objecten te plaatsen die 

de kwaliteiten van de openheid aantasten, zoals bijvoorbeeld windturbines. In het rapport wordt 

geen rekening gehouden met de omgeving van het monument. In het buitengebied van Doesburg 

liggen een aantal gemeentelijke monumenten. Daarnaast komt de vraag naar boven hoe zich deze 

studie verhoudt tot de regionale problematiek. Is er afstemming geweest met bijvoorbeeld de 

gemeente Bronckhorst? De commissie komt tot oordeel dat de conclusie voor wat betreft de 

potentiële locaties voor windturbines niet overeenkomt met de gestelde uitgangspunten. Locatie 4, 

5 en 6 roepen dan ook vraagtekens op en zouden gezien de uitgangspunten niet in aanmerking 

komen voor plaatsing van windturbines. Voor wat betreft locatie 1, 2 en 3 is van belang hoe zich 

deze verhouden tot de plaatsing van windturbines in de nabijheid van een gemeentelijk monument. 
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