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Geachte raadsleden, 
 
WindmolensDrempt heeft middels een Volksraadpleging bewoners uit Voor- en Achterdrempt vragen over de  
plannen van de gemeente Doesburg met betrekking tot windmolens en zonnevelden voorgelegd. 
 
Voorafgaand aan de Volksraadpleging heeft een meerderheid van mensen uit het gebied het ‘Manifest voor een 
Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst’ ondertekend. 
 
Het Manifest staat voor: 

1. Volledig geïnformeerd willen worden over de plannen met windmolens en zonnevelden. 
2. In de gelegenheid worden gesteld een stem in de plannen te hebben. 
3. Dat de gemeenten Bronckhorst en Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder 

brengen. 
4. Er een open dialoog, open communicatie over de plannen is. 
5. Dat na zorgvuldige weging van alle belangen de best haalbare oplossingen gerealiseerd worden, niet de 

goedkoopste of meest makkelijke oplossingen maar de beste. 
 
Wij zijn van mening dat de Volksraadpleging van grote waarde is voor nadere afwegingen en de dialoog die 
eigenlijk nog moet beginnen. De plannen van de gemeente Doesburg raken inwoners van onze gemeente 
Bronckhorst. Hiermee is het cruciaal dat Bronckhorst een actieve rol in de plannen heeft. 
   
Wij verzoeken u kennis te nemen van de Volksraadpleging en de resultaten mee te laten wegen in de verdere 
behandeling. De uitnodiging voor deelname aan de Volksraadpleging, een samenvatting van de uitkomst plus 
het volledige onderzoek kunt u op www.windmolensdrempt.nl bekijken en downloaden. 
  
De Volksraadpleging is op 20 december 2020 gestart en duurde tot 6 januari 2021. Het betreft in eerste 
instantie inwoners van Voor- en Achterdrempt; dat zijn 730 mensen die wij zo een stem hebben gegeven. Ieder 
huishouden heeft een brief met een vragenlijst ontvangen. Met unieke codes is geregeld dat per adres de 
vragenlijst eenmaal kon worden ingezonden, online of op papier. De gegevens zijn geanonimiseerd verwerkt. De 
werkwijze maakt het mogelijk te analyseren hoe er per deelgebied over deze kwestie wordt gedacht. 
 
Vertrouwende u correct geïnformeerd te hebben, 
 
hoogachtend, 
 
namens team WindmolensDrempt 
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