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Geachte heer Bollen, 

Dank voor uw reactie op onze brief van 28 januari jl. 

Onderstaand onze bijdrage om het proces en de communicatie te verbeteren. 

Wij vinden het belangrijk zaken helder te benoemen en niet om de hete brij te draaien. Onze kritische woorden 
en suggesties hebben tot doel zo snel mogelijk op het juiste spoor te komen. 

Anders dan u aangeeft gaat het Manifest niet enkel over plannen voor windenergie in Doesburg. Het Manifest 
draagt de naam “Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst.” 
In punt drie van het Manifest is aangegeven dat wij (de mensen uit de regio) het noodzakelijk achten dat beide 
gemeenten de plannen in goed overleg samen maken en samen verder brengen. 

Het afwegingskader is één van de belangrijke stappen om verder te komen met plannen voor windmolens en 
zonnevelden. 

Omdat initiatieven voor windmolens en zonnevelden aan het kader worden getoetst is het noodzakelijk dat 
inwoners een stem hebben in de voorwaarden die middels een dergelijk kader gaan gelden. Anders gezegd, 
plannen die niet aan de voorwaarden van het kader voldoen worden niet in procedure genomen. Die stem moet 
volwaardig en niet pas op het moment dat de werkgroep het huiswerk af heeft. 

De werkgroep zal proberen aspecten die voor inwoners belangrijk zijn mee te nemen. Er moet echter 
onderscheid worden gemaakt tussen je best daar mee doen en klip en klaar van inwoners vernemen onder 
welke voorwaarden plannen gerealiseerd kunnen worden. Over die voorwaarden moeten mensen zich uit 
kunnen spreken. Op dat punt staan we nu. 

De vraag of je tegen windmolens en zonnevelden bent is wat dat betreft irrelevant. Wie de komst van deze 
energie-opwekkers onder geen enkele voorwaarde wenst heeft de mogelijkheid actie te gaan voeren. 

Wij staan de benadering voor om de dialoog aan te gaan en het samen eens te worden over voorwaarden die 
wel acceptabel zijn. Zoals u aangeeft is het de bedoeling dat inwoners de mogelijkheid wordt geboden om in de 
fase dat een ontwikkelaar zich meldt, nog iets van plannen te gaan vinden. in de schematische 
procesbeschrijving betreft dit fase 4. Hiermee worden keuzes en de mogelijkheid van invloed vooruit 
verschoven met als resultaat een lange periode van onzekerheid, meer kans op onrust, meer verzet, meer 
tegenwerking. Het is verstoppertje spelen: dat komt later, later kun je meepraten, vertrouw daar maar op. Dat 
voelt uitermate onprettig. 
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Wat er in fase 2, afwegingskader, gebeurt is cruciaal. In die fase moeten inwoners worden meegenomen, in het 
proces, informatie, en de mogelijkheid een stem te hebben. 
 

 
 
 
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen een enquête, zoals u die voorstelt en een Volksraadpleging. 
 
Met een enquête ‘ophalen wat er leeft onder inwoners’ heeft geen bindend karakter. Over dat verschil komen 
we verderop in deze brief te spreken. 
 
Onderstaand een nadere reactie op uw beantwoording met betrekking tot de vijf punten van het Manifest. 
 
1. Volledig geïnformeerd willen worden over de plannen met windmolens en zonnevelden. 
 
U geeft aan dat er overleg is over de wijze waarop informatie het beste bij mensen komt om iedereen ook te 
bereiken. 
 
De vraag is hoe u dit organiseert? Inwoners willen dit zien, ervaren. Daar schort het aan. 
 
2.  In de gelegenheid worden gesteld een stem in de plannen te hebben. 
 
U beschrijft dat u middels een enquête en interviews van inwoners wil vernemen wat er leeft. Dat vernemen, of 
zoals u het noemt ‘ophalen’, is toch echt wat anders dan mensen een stem in plannen geven. 
 
U geeft aan dat de onderzoeksresultaten met aanbevelingen in het concept afwegingskader worden verwerkt. 
Als er de intentie is om mensen een stem te geven dan is dat mede, in deze fase, over de voorwaarden waar 
plannen aan moeten voldoen. 
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De vragen waar mensen zich over uit willen spreken dienen dan ook in de enquête en interviews te worden 
betrokken om vervolgens, bindend, in het afwegingskader te worden verwerkt. In de door u omschreven 
benadering is er geen invloed op vragen, geen invloed op de wijze waarop de uitkomst van een enquête plus de 
uitkomst van interviews naar voorwaarden in het afwegingskader zullen komen. 
 
In onze brief van 11 februari jl. hebben wij u de suggestie gedaan een en ander in samenwerking met 
belangenorganisaties en andere partijen die in deze kwestie een rol vervullen op te pakken. 
 
3. Dat de gemeente Bronckhorst en Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder 

brengen. 
 
U omschrijft dat er bestuurlijk overleg is, gemeenten elkaar zo goed mogelijk informeren, waar mogelijk het 
participatieproces op elkaar wordt afgestemd, dat er een enquête binnen de gemeente Doesburg zal worden 
gehouden en gemeenten – onderling – goede contacten onderhouden. 
 
U omschrijft niet wat u nu concreet gaat doen om de plannen met gemeente Bronckhorst samen te maken en 
verder te brengen. 
 
4. Er een open dialoog, open communicatie over de plannen is. 
 
U spreekt de wens uit dit ook te willen. Voor de uitvoering verwijst u naar de geplande enquête en interviews. U 
geeft aan dat inwoners de gelegenheid krijgen hun mening over het afwegingskader te geven nadat de 
werkgroep advies heeft uitgebracht. U geeft aan hoe afwegingskaders kenbaar worden gemaakt, dat kaders per 
gemeente zullen verschillen en dat ook t.z.t. zal worden uitgelegd. 
 
U geeft niet aan hoe u een open dialoog, open communicatie over de plannen gaat organiseren. Een open 
dialoog vereist wisselwerking. Vooralsnog is het met name eenrichtingsverkeer. 
 
5. Dat na zorgvuldige weging van alle belangen de best haalbare oplossingen gerealiseerd worden, niet de 

goedkoopste of meest makkelijke oplossing, maar de beste. 
 
U beschrijft dat hier aan zal worden voldaan met de juiste criteria, inspraak, het betrekken van deskundigheid. 
Dat er voor inwoners voordelen aan moeten zitten, bepaalde overlastgevende factoren moeten worden 
weggenomen, dat met het opstellen van het afwegingskader wij allen (inwoners) mee kunnen sturen, allemaal 
zaken om de beste oplossing(en) te realiseren. 
 
Inwoners hebben op dit moment nagenoeg geen invloed op het afwegingskader. Het mee kunnen sturen is geen 
onderdeel van de totstandkoming. Wij zijn van mening dat steun en draagvlak ontstaan als kaders met de 
mensen die het betreft worden opgesteld conform het Manifest. 
 
De manier waarop keuzes worden gemaakt zien wij als bepalend, de weg ernaartoe, hoe mensen worden 
meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’. 
 
Met elkaar krijgen we het voor elkaar. 
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Wij werken graag met u aan het best haalbare. 
 
Hoogachtend, 
 
namens team WindmolensDrempt 
 
 
 
P.H.J. (Pieter) Plass MIM 
0653942301 | p.plass@cbbarnhem.nl 
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