
Geachte Raadsleden, 

Dank dat wij vanavond voor u mogen inspreken naar aanleiding van de brandbrief die wij namens het 

bestuur BNO hebben gestuurd naar Wethouder Bollen, Alex de Meijer, Rob Groen, de raadsfracties 

en naar de bewoners van het Buitengebied Noord Oost. Mijn naam is Jerre Cramer en ik ben samen 

met Simone Winkelhorst duo voorzitter van de Stichting Buurtschap Noord Oost (BNO), het mooie en 

ongerepte buitengebied van Doesburg. Graag willen we van tevoren helder maken dat we als BNO 

niet voor of tegen zijn. We volgen altijd op een constructieve wijze het proces en zijn er kritisch op of 

dat dit op de juiste manier verloopt. En waarbij wij onze toegevoegde waarde, namelijk het kennen 

van het gebied en bewoners, goed kunnen inzetten. Op een manier waarop de bewoners van het 

buitengebied van Doesburg zich gehoord en erkent voelen. Dus samen in een open en transparante 

setting de afwegingskaders vaststellen. En daar wringt gelijk de schoen.  

De officiële aftrap werd op 10 september gegeven in een Zoom meeting. Wij vonden dat geen handig 

idee, hebben dat per mail laten weten, maar het kon niet anders. In het buitengebied van Doesburg 

is de internetverbinding slecht en wonen er veel mensen die geen idee hebben hoe vergaderen in 

Zoom werkt. De animo was dan ook zeer gering: slechts 3 bewoners keken mee. Normaal zijn dat er 

50. Vanaf dat moment was het op de buurtapp en in de dagelijkse communicatie al zeer onrustig. 

Tijdens die avond ging het vooral over windmolens. Er was een dame uit de buurt van Nijmegen die 

vol enthousiasme vertelde dat windmolens in het begin niet leuk zijn, maar dat het went en iedereen 

er nu super enthousiast over is. Na dit opbeurende verhaal werden halverwege de avond de 

technisch mogelijke locaties van de windmolens bekend gemaakt. Dit gaat niet goed zeiden Simone 

en ik tegen elkaar: die 3 beste locaties zitten pal tegen Drempt aan. Ze weten daar van niks! En 

inderdaad, de onrust ontstond al spoedig. Vrij kort daarna heb ik op eigen initiatief telefonisch 

overleg gezocht met Wethouder Bollen en met Alex de Meijer over de onrust hier. Behalve begripvol 

luisteren werd er helaas niet veel op gedaan. Er werd vooral technisch gereageerd: niks is zeker, we 

gaan de afwegingskaders vaststellen en we nemen ze mee in het proces. Ondertussen ontstond de 

veenbrand in het buitengebied en Drempt.  

Een maand later op 12 oktober was de eerste werkgroep bijeenkomst. Plotseling werden er 

raadsleden toegevoegd. Dat was niet de afspraak! Niet omdat we tegen het goed informeren en 

aangesloten houden van de Raad zijn, wel omdat het proces onder de bevolking in een 

afwegingskader een heel ander proces is dan de politieke afweging die wordt gemaakt in de raad. 

Dan gaan er zaken  door elkaar lopen. We hebben toen voorgesteld een soort van stuurgroep te 

benoemen die raadsleden informeert. Bij de eerste werkgroep bijeenkomst hebben we het belang 

van goede voorlichting duidelijk gemaakt. Dat de situatie nu met Drempt een heel andere is dan voor 

10 september. Na heel veel aandringen en discussie werd er een fysieke bijeenkomst toegezegd. Een 

paar dagen later volgde er wederom een discussie over de uitnodigingsmail voor die fysieke  

bijeenkomst op 5 november. Het ging over het meesturen van het kaartje met de voorkeurslocaties. 

Het antwoord was dat het op 2 A4-tjes moest, dat de kaart op internet te vinden is en dat het niet 

past in de fasering van communicatie. Ondertussen ging het hier over niks anders dan de windmolen 

locaties! Als Doesburg straal je hiermee uit dat je niet transparant bent, je niet alle informatie deelt 

en dat je dus als bewoner op je hoede moet zijn. Als BNO vinden wij dit niet open communiceren 

buitengewoon onhandig.  

En ondertussen laaide de veenbrand verder op. Dat we nog maar bezig zijn met een afwegingskader 

doet voor de bewoners inmiddels niet meer ter zake. Ze voelen zich overvallen door de locaties, door 

de snelheid van het proces en door het gebrek aan communicatie richting het buitengebied van 

Doesburg en Drempt. De geest is uit de fles, mensen richten actiegroepen op, windmolensdrempt.nl 



wordt opgericht, er worden eigen kaarten gemaakt omdat Drempt niet op de windmolenkaart van 

Doesburg staat, extern advies wordt ingewonnen, de Wethouder van Bronkhorst zegt niet op de 

hoogte te zijn van de Doesburgse plannen en trekt zijn handen er van af. En ondertussen wordt er op 

het stadhuis gesproken over werkateliers, stuurgroepen, kennisgroepen. Wij vinden dit ontzettend 

jammer en wij missen de doeltreffende en efficiënte regie vanuit Doesburg enorm.  

Geachte Raadsleden, er is een groot verschil voor 10 september, toen het over 60 huishoudens uit 

het buitengebied van Doesburg ging, en de situatie na 10 september toen Drempt met 1600 

inwoners heel prominent in beeld kwam. En hierbij zijn de inwoners van Toldijk, Rha, Olburgen en 

Steenderen nog niet eens meegeteld. Vanuit BNO benadrukken we constant dat dit niet het juiste 

proces is en belemmerend voor het resultaat gaat worden. Helaas krijgen we keer op keer nul op 

request, en helaas: keer op keer krijgen we gelijk. De veenbrand wordt nu echt zichtbaar. Het is 

inmiddels geëscaleerd.  

Toen kwam 4 november: Premier Rutte gaf het dringende advies om allemaal thuis te blijven. Een 

nieuwe lock down. Al op 3 november hebben Simone en ik in een goed gesprek met Wethouder 

Bollen er op aangedrongen de bijeenkomst op 5 november af te gelasten en een paar weken uit te 

stellen. In een tijd waarin we in een zeer zorgelijke gezondheidssituatie zitten, er veel bewoners uit 

BNO in de risico groep zitten, vonden we dit onverantwoord. Daarnaast zou het kunnen overkomen 

dat de Gemeente Corona niet serieus neemt en op een onverantwoorde risicovolle manier dit 

onderwerp wil doordrukken. Uitstellen van de bijeenkomsten was een uitgelezen kans om rust te 

creëren. De reactie vanuit de gemeente was kort: het mag, dus we doen het. Een dag later kregen we 

een mail vanuit Doesburg over onze jaarlijkse prikdag waarbij we zwerfafval opruimen. De 

boodschap was: het kan niet doorgaan vanwege Corona. Dus we mogen wel, tegen de adviezen van 

Premier Rutte, naar de Gasthuiskerk om de praten over de energiecrisis. Maar we mogen niet op 10 

meter van elkaar in de buitenlucht de bermen schoonmaken? Ik hoef u niet uit te leggen hoe dit is 

ontvangen bij de bewoners.  

Als BNO bestuur hebben we constant gehamerd op de nieuwe situatie na 10 september toen Drempt 

‘erbij kwam’. We willen in de praktijk brengen wat we bij de start met elkaar hebben afgesproken: 

een zorgvuldig, transparant proces waarbij alle belangen serieus worden meegenomen. Alleen op 

deze manier kunnen we tot een goed en gedragen resultaat komen. Helaas is het draagvlak voor alles 

wat we gaan bespreken nu al bedroevend laag.  

Wat lijkt ons als BNO het meest verstandig op dit moment? 1. het opstellen van het afwegingskader 

echt on hold zetten. 2. zodra de Corona maatregelen het toelaten en het maatschappelijk gezien 

weer kan, de communicatie met het buitengebied van Doesburg en Drempt opstarten. Maar dan ook 

echte goede en doelgerichte communicatie met als doel verbinden, niet voor de bühne zoals nu. 

Loopt dat naar behoren dan kan worden begonnen met het vaststellen van het afwegingskader. Het 

huidige proces gaat veel te snel. Zeker in Corona tijd en zeker nu Drempt in beeld is gekomen. We 

moeten op de reset knop drukken. Lopen we vertraging op? Vast wel. Geen draagvlak of boze 

bewoners zijn echter nog veel vertragender en is het recept voor polarisatie. Dat is het laatste wat 

we als BNO willen. Wij staan voor verbinding. Op de huidige wijze met de belangen van de bewoners 

omgaan vinden wij niet passen bij de constructieve samenwerking die wij normaal gesproken met de 

gemeente Doesburg hebben. Wij verzoeken u dit signaal als zeer serieus te beschouwen. Namens de 

bewoners wil ik u, Raadsleden, danken voor uw aandacht.   


