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Aan de bewoner(s) van: 
 
<straat> <huisnummer> 
<plaats> 
Volksraadpleging 
Windmolens en Zonnevelden regio Doesburg en Drempt 
 
 

 

 

De gemeente Doesburg is druk met kaders voor windmolens en zonnevelden in onze regio. Zijn die vastgesteld 
dan kan de gemeente relatief snel overgaan tot het in procedure nemen van de aanleg/bouw van installaties. 
 

“Goed dat mij gevraagd wordt er ook iets over te vinden”, horen we u al denken. 
 

Juist daarom willen wij graag uw input. Dat doen we aan de hand van een aantal vragen, waar nodig voorzien 
van uitleg. Daarnaast kunt u aangeven wat u nog meer belangrijk vindt. 
 

Ga naar www.WindmolensDrempt.nl om de vragenlijst voor 1 januari 2021 in te vullen. 
Gebruik uw huisnummer <huisnummer> en code <code>. Het wijst zich vanzelf. 
 

Is internet niet uw ding? Het kan ook op papier. De vragenlijst kan naar: Hulsevoortseweg 5, 6996 DG Drempt. 

De door u ingevulde vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld en zal geanonimiseerd worden verwerkt. 
 

 

Gemeente Doesburg loopt vooruit met het opstellen van een afwegingskader op de landelijke vereisten. Dit 
heeft het nadeel dat er nu plannen worden opgestart die later mogelijk door ontwikkelingen voor 
energieopwekking achterhaald worden. 
 

 

1. Vindt u dat de gemeente pas op de plaats moet maken en zich aan de landelijke planning moet houden? 
 

0 ja 
0 nee, nu tempo maken is belangrijker 
0 geen mening 
 

 

Rondom woningen gelden regels wat betreft geluid en slagschaduw. Er is geen wettelijk vastgelegde 
minimumafstand. In plaats daarvan zijn er maximale hoeveelheden geluid en slagschaduw toegestaan op 
woningen. Om aan deze regels te kunnen voldoen is een afstand van ca. 350 - 450 meter nodig, afhankelijk van 
het windmolentype en het aantal. Dit vertaalt zich in een bufferafstand voor aaneengesloten woonbebouwing 
van 400 meter. Voor verspreid liggende woningen houden wij een kleinere vuistregelafstand aan. Dit is enerzijds 
omdat voor losliggende bewoning in sommige gevallen afwijkende normen kunnen worden vastgesteld, 
waardoor kleinere afstanden mogelijk zijn. 
 

Bron: Haalbaarheid windenergie in Doesburg; een ruimtelijke analyse. 
 

 

2. Stel dat er windmolens komen en het alleen nog over de plek gaat, vindt u het dan goed dat deze molens 
(uiteraard keurig volgens de regels qua afstand en geluid) bij een woonkern komen? 

 

0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
 

 

Hier staan we nu 
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3. Wij stellen, op basis van geluid en slagschaduw, dat de afstand van een windmolen tot de woning 10 keer 
de tiphoogte (het hoogste punt als de wiek helemaal omhoog staat) moet zijn bij aaneengesloten 
bebouwing en bij verspreid liggende woningen. Dit is gelijk aan de norm die in Duitsland geldt en is zo’n 4 
keer meer afstand dan waar ‘standaard’ in Nederland mee wordt gerekend. Bent u het daar mee eens? 

 
0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
Kunt u uw antwoord toelichten? 
 

 ________________________________________________________________________________________  
 

 

De nieuwste windmolens van dit moment (met een tiphoogte van 225 meter, ca. 5MW) leveren net zoveel 
stroom als ca. 15 hectare zonneveld. Het is wenselijk om zowel zonne-energie als windenergie op te wekken, 
aangezien dit een constanter aanbod van elektriciteit geeft. 
 
Bron: Haalbaarheid windenergie in Doesburg; een ruimtelijke analyse. 
 

 

4. Het is verstandig om eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op ongebruikte terreinen, bermen langs de 
weg, spoor en daken te plaatsen. 

 
0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
 

 

5. Het is goed dat windmolens en zonnevelden worden geclusterd, één of een paar locaties is beter dan her 
en der iets. 

 
0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
 

 

6. Als clustering aan de orde is moet er met omliggende gemeentes worden samengewerkt. 
 
0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
 

 

Op dit moment kan het huidige stroomnet meer zonnevelden en windmolens niet aan. Dit betekent dat de 
capaciteit van de huidige zonnevelden niet optimaal wordt benut. Ondertussen is wel de landschappelijke 
aantasting voor tientallen jaren een feit. 

 
 

7. De windmolens en zonnevelden dienen pas geplaatst te worden als het stroomnet op orde is. 
 
0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
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8. Installaties voor grootschalige opwekking van energie moeten wel doen waar ze voor zijn bedacht. 
 
Dit moet in de vergunning als verplichting worden opgenomen. Maak het toetsbaar met een drempelwaarde.  
Wordt er niet aan voldaan, dan heeft dat consequenties. Hiermee voorkom je dat installaties deels of zelfs 
geheel ‘werkeloos’ zijn. 
 
0 ja, logisch, neem dat op 
0 nee 
0 geen mening 
 

 

Er moet ook rekening worden gehouden met beschermd stads- of natuurgezicht en het aanwezige toerisme. De 
keuze voor windenergie zal dan in belangrijke mate een belangenafweging zijn tussen duurzaamheid, recreatie, 
landschap en cultuurhistorie. 
 
Bron: Haalbaarheid windenergie in Doesburg; een ruimtelijke analyse. 
 

 

9. Zonnevelden moeten uit het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en 
struiken. 

 
0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
 

 

Laagfrequent geluid (LFg) is, zoals de term al aangeeft, geluid met een lage frequentie, welke wordt uitgedrukt 
in Hertz. De meeste wetenschappers hanteren een frequentiegrens van ongeveer 0 – 125 Hertz.  
Lage frequentietonen planten zich goed en ver voort via de lucht en kunnen worden veroorzaakt door 
apparatuur of installaties zoals ventilatoren, verwarmingspompen, liftmotoren, compressoren, zwaar 
vrachtverkeer, motoren van boten en vliegtuigen, windmolens, koelinstallaties etc, etc. 
Maar LFg wordt ook prima doorgegeven via de grond en materie. Onze ondergrondse infrastructuur bevat veel 
grote, zware, elektrische pompen die aan een kilometerslang buizenstelsel gekoppeld zijn: waterzuivering, 
rioolpompen, gastransport, stadsverwarming, gasleidingen. Daardoor kan LFg ver de regio ingestuurd worden. 
De bron van LFg hoeft dus niet in het huis van de gehinderde te staan, en zelfs niet bij de buren of in hetzelfde 
woonblok. Door de lange golf, heeft LFg makkelijk een bereik van maar liefst 50 kilometer.  
 
Bron: Stichting LAAGFREQUENTGELUID.nl 
 

 

10. Om deze overlast te beperken moeten windmolens, generators, installaties, bedrading, zonnepanelen zo 
geplaatst worden dat er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt. 

 
0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
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11. Eerst moeten we zeker weten dat aan de huidige energiebesparingsplicht wordt voldaan. 
 
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 
m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een 
terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. 
 

Bent u het er mee eens dat de gemeente aan moet tonen dat alle bedrijven en instellingen waar dit voor geldt 
hier ook invulling aan geven? 
 

0 ja 
0 nee 
0 ik neem aan dat de gemeente het nu wel goed in beeld heeft en het ook zo wordt uitgevoerd 
0 geen mening 
 

 

12. Maatregel om grootverbruikers te helpen. 
 

Een maatregel om een grootverbruiker te helpen: Grootverbruikers die aan de energiebesparingsplicht moeten 
voldoen, kunnen met deze aanvullende maatregel worden verplicht zonnepanelen op hun daken aan te brengen 
om zo substantieel bij te dragen. De stelregel wordt dan: Is de terugverdientijd van de zonnepanelen meer dan 
vijf jaar? Dan geeft de gemeente subsidie voor het dan nog resterende bedrag. Zo kan elk dakvlak van de 
grootgebruiker optimaal worden benut. En het voorkomt dat er onnodig grote zonnevelden in het buitengebied 
nodig zijn. 
 

Zo wordt de grootgebruiker deel van de oplossing. Bent u het eens met een dergelijke maatregel? 
 

0 ja 
0 nee 
0 geen mening 
 

 

13. Zien wij iets over het hoofd? Waar moet ook aan worden gedacht? Laat dat alstublieft weten. 
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________  

 
Heel erg bedankt voor uw bijdrage. 
 
De resultaten van de volksraadpleging worden binnen 2 weken op www.WindmolensDrempt.nl gepubliceerd. 
Heeft u de vragenlijst op papier ingevuld dan ontvangt u de resultaten per post. 
 
Wij wensen u fijne feestdagen toe! 
 
Team WindmolensDrempt 


