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Geachte heer Bollen, 
 
Op 28 januari jl. heb ik u namens inwoners van het gebied Doesburg, Drempt en buurtschappen, het Manifest 
voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst aangeboden en u verzocht tijdig, binnen 
14 dagen, aan te geven of en hoe u hier invulling aan gaat geven. Op 1 februari jl. heeft u in ons telefonisch 
onderhoud aangegeven dat u schriftelijk op het verzoek gaat reageren. 
 
Mensen uit het gebied willen vernemen wat de gemeente concreet gaat doen met betrekking tot procedure en 
communicatie, of dit in lijn is met de gewenste uitgangpunten om met elkaar tot de beste oplossingen te 
kunnen komen. Aan u nogmaals het verzoek dit op korte termijn aan te geven. 
 
Als gemeente bent u voornemens om met een enquête van mensen uit het gebied te vernemen hoe er over 
windmolens en zonnevelden wordt gedacht. Het doel is, naar wij aannemen, hier dan ook rekening mee te 
houden en uitkomsten te gebruiken om tot gedragen keuzes te kunnen komen. U heeft aangegeven een en 
ander bij voorkeur met dezelfde partij te willen organiseren die de gemeente Bronckhorst heeft ingeschakeld. Er 
is de nodige kritiek op de wijze waarop het onderzoek voor Bronckhorst verloopt. Dit gaat vooral over het 
gebrek aan transparantie. Meer specifiek betreft het de vragen, de verwerking van de enquête en hoe dit naar 
input voor kaders wordt gebracht. Gaat Doesburg op dezelfde wijze tewerk dan kunt u rekenen op dezelfde 
kritiek. WindmolensDrempt is van mening dat dit kan worden voorkomen door nu juist wel transparant te zijn. 
Er ontstaat begrip, draagvlak en steun als mensen worden betrokken. Wij pleiten ervoor een en ander in 
samenwerking met belangenorganisaties en andere partijen die voor deze kwestie een belangrijke rol vervullen 
op te pakken. Wij doen een beroep op u hier ook invulling aan te geven. Tevens wijzen wij u nogmaals op 
hetgeen de recente Volksraadpleging Drempt (1), u bekend, heeft uitgewezen. 
 
Ik verneem graag op korte termijn van u, 
 
hoogachtend, 
 
namens team WindmolensDrempt 
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