
Procesvoorstel – Om te komen tot kaders voor windenergie in relatie tot RES 1.0  
 
Inhoud Vorm Planning Wie 

Kaders voor zonneparken 
 

Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 Vastgesteld in de 
raadsvergadering 
van 31 oktober 2019  

Gemeenteraad 

Nader verkennen van de 
maatschappelijke, landschappelijke 
en/of duurzame kansen 
(koppelkansen) in de Achterhoek voor 
de productie van duurzame energie. 

Regionale participatiebijeenkomsten* 
  

*In deze planning in het groen. 

September –  
oktober 2020  

RES Achterhoek 

Eigen Bronckhorster 
participatietraject, voor het opstellen 
van gemeentelijke kaders voor 
windenergie. Deze zijn immers nog 
niet uitgewerkt en vastgesteld. 
 
De beleidsregels en –kaders voor 
windmolens (>25 meter) moeten voor 
2022 zijn vastgesteld door de 
gemeenteraad, op grond van het  
aangenomen amendement op 31 
oktober 2019. 
 

Een bijeenkomst met experts en 
(ervarings)deskundigen over de te stellen - ruimtelijke 
en maatschappelijke - voorwaarden. Inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties worden 
hiervoor uitgenodigd, denken mee en leveren input voor 
het opstellen van kaders voor wind.  
 
Met drie parallelle sessies over: 
- Lokaal draagvlak, eigenaarschap en het vormgeven 
van projectparticipatie (proces en financieel). 
- Gezondheidseffecten van grootschalige opwek, 
methoden om de (milieu)impact in de procedures mee 
te nemen en mogelijkheden voor het toepassen van 
passende maatwerkoplossingen. 
- Landschap, uitnodigingsplanologie, het gecombineerd 
aanpakken en versterken van natuur en kansen voor 
landbouw, recreatie, de lokale economie etc. 
 
Check: Welk uitgangspunten biedt de Verrijkte 
Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030? Wat 
weten we nu meer? Welke aandachtspunten willen we 
nog middels het uitvoeren van een enquête extra 
ophalen bij inwoners? 

November – 
december 2020 

College en 
gemeenteraad 
 
 
 



Inhoud Vorm Planning Wie 

Regionaal participatietraject, richting 
Achterhoekse RES 1.0 
 
                                 

Bijeenkomsten met stakeholders en inwoners van de 
Achterhoekse gemeenten. 
 
Ruimtelijke analysesessies/ontwerpsessies. Welke 
gebieden komen naar voren, op basis van de 
kaartlagen, koppelkansen, ruimtelijk beleid en het 
netwerk? 
 

November – 
december 2020 
 
 

RES Achterhoek 

Het houden van een enquête onder 
een brede groep inwoners van 
Bronckhorst over de kaders voor 
windmolens (>25 meter). Verspreid 
over de kernen, binnen de bebouwde 
kom en in het buitengebied.  
 
Om verdere aandachtspunten op te 
halen voor het opstellen van 
beleidsregels.    

Een vragenlijst en data-analyse uitgevoerd door een 
onafhankelijk onderzoeksbureau om een valide en 
betrouwbare uitkomst te borgen.  
 
Over de door de raad aangegeven vraagstukken zoals 
deze eerder in het proces zijn benoemd, maar 
nadrukkelijk op de volgende aspecten: 
 
- Participatie bij grootschalige energie-initiatieven.  
 
- Zorgen rondom gezondheid. 
 
- Een goede inpassing in het Bronckhorster landschap. 
 
De (digitale) thema-avonden zijn zeer geschikt voor de 
beantwoording van vragen maar bieden door de 
coronabeperkingen weinig mogelijkheid voor een 
inhoudelijke dialoog en verdiepende gesprekken. Om 
die reden zal in de aanpak van de enquête ook 
mondelinge en schriftelijke interviews worden 
afgenomen bij maatschappelijke organisaties.  
 

November 2020 – 
januari 2021 

College 

Regionaal participatietraject, richting 
Achterhoekse RES 1.0 
 

Inzoomen op de mogelijkheden voor de gebieden. Op 
welke manier komen zij in aanmerking voor het 
opwekken van duurzame energie? 
 

Februari –  
maart 2021 

RES Achterhoek 
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Raadsleden bijpraten over de 
uitkomsten van de enquête, het 
regionale participatieproces en de 
verkenning van kansrijke 
mogelijkheden. 

Terugkoppelbijeenkomst 
 
Check: Welke inzichten zijn er uit het proces gekomen? 
Hebben zowel de raads- als collegeleden het beeld dat 
er voldoende richting is gegeven aan het opstellen van 
een raadsvoorstel? 
 
Waar maken we ons zorgen over en wat zou die zorgen 
verminderen? Waar moet het besluit aan voldoen om 
acceptabel te zijn?  

April 2021 College en  
RES Achterhoek 

Bespreken van de concept kaders 
voor windenergie 

Commissievergadering voor oordeelvorming 
 
Een raadsvoorstel voor beleidsregels en –kaders voor 
windmolens (> 25 meter) ter bespreking.  
 

Mei 2021 Gemeenteraad 

Raadsbesluit over kaders voor 
windenergie 
 

Raadsvergadering Mei 2021 Gemeenteraad 

Doorlopen van de procedures bij 
gemeenten, provincie en waterschap 
tot vaststelling van de RES 1.0.  
 

Commissievergadering voor oordeelvorming 
 
Aanbieden RES 1.0 aan de gemeenteraad. Bespreken 
van de Achterhoekse RES 1.0. 

Juni 2021 RES Achterhoek, 
college en 
gemeenteraad 

Vaststellen RES 1.0 door 
gemeenteraden en Provinciale Staten 
en Algemeen Bestuur 
waterschappen. 
 

Raadsvergadering Juni 2021 Gemeenteraad 

Indienen Achterhoekse RES 1.0. RES 1.0 versturen naar Nationaal Programma RES. 
 
De Achterhoekse Regionale Energiestrategie 1.0 wordt 
door de bestuurlijk trekker (wethouder gemeente 
Doetinchem) ingediend. 
 

1 juli 2021 Via RES Achterhoek 

 


