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Geachte heer Hofman, 
 
Wij hebben kennisgenomen van de raadsvergadering van 11 februari jl. en dan in het bijzonder het deel waarin 
door de CDA-fractie u een viertal vragen zijn voorgelegd met betrekking tot de Volksraadpleging Drempt (1) en 
uw beantwoording. 
 
De vragen van de CDA-fractie: 
 

1. Erkent het college de resultaten van de Volksraadpleging? 
2. Welke standpunt neemt het college m.b.t. deze Volksraadpleging in? 
3. Hoe verhoudt zich dit tot de enquête die de gemeente Bronckhorst heeft uitgevoerd in de gehele 

gemeente? 
4. Worden de resultaten van de Volksraadpleging betrokken bij verdere afwegingen ten aanzien van 

op te stellen kaders voor windenergie? 
 
Uw beantwoording vraagt om een nadere reactie van WindmolensDrempt om geen onduidelijkheid te laten 
bestaan. 
 
Onze dank voor de door u uitgesproken waardering m.b.t. inspanningen van WindmolensDrempt om van 
mensen uit de regio Doesburg, Drempt en buurtschappen helder te krijgen hoe er over de windmolens en 
zonnevelden wordt gedacht. 
 
Over uw beantwoording het volgende: 
 
1. Heeft WindmolensDrempt aan de gemeente Doesburg voorgesteld om PON & Telos in te schakelen voor 

een enquête in lijn met de gemeente Bronckhorst? 
 
U stelt vernomen te hebben dat WindmolensDrempt dit heeft voorgesteld en er zelfs erg van gecharmeerd zou 
zijn als dit zou worden uitgevoerd. Dit is onjuist. 
 
Op 1 februari jl. heeft ondergetekende de wethouder van de gemeente Doesburg, Peter Bollen, telefonisch 
gesproken. Hierbij is door de heer Bollen geschetst hoe hij het traject voor de gemeente Doesburg nu verder 
gaat oppakken. De heer Bollen is verzocht schriftelijk te reageren op de door WindmolensDrempt aangeboden 
stukken en dan in het bijzonder op de vraag hoe hij invulling gaat geven aan hetgeen meer dan de helft van de 
mensen uit het gebied verwacht over proces, informatie, communicatie en de mogelijkheid een stem in plannen 
te hebben, conform het Manifest. De heer Bollen heeft toegezegd dat hij schriftelijk zal reageren. 
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De heer Bollen heeft aangegeven dat hij een enquête wil organiseren en dat bij voorkeur met dezelfde partij zou 
willen doen die de gemeente Bronckhorst heeft ingeschakeld (PON & Telos). Er is door ondergetekende 
aangegeven dat het goed zou zijn dit met steun en input van belangenorganisaties op te pakken. Er is de nodige 
kritiek op de wijze waarop het Bronckhorst-onderzoek verloopt. De heer Bollen heeft hier verder geen uitspraak 
over gedaan. We weten dus niet of de heer Bollen bereid is het onderzoek samen met belangenorganisaties te 
gaan organiseren. 
 
Per brief van 11 februari jl. hebben wij de heer Bollen nogmaals gewezen op de kritiek en hoe hij, naar onze 
mening, er voor kan zorgen dat er wel begrip, draagvlak en steun kan worden gerealiseerd. 
 
Wij kunnen ons niet vinden in uw opmerking dat WindmolensDrempt het voorstel zou hebben gedaan PON & 
Telos in te schakelen. Wat wij er over hebben aangegeven heeft betrekking op een gewenste rol voor 
belangenorganisaties. 
 
2. U geeft aan dat de Volksraadpleging met name van belang is voor de plannen van de gemeente Doesburg 

en uw beantwoording vanuit dat perspectief wordt behandeld. 
 
U gaat voorbij aan het punt dat de meerderheid van mensen uit het gebied het noodzakelijk acht dat de 
gemeente Bronckhorst en de gemeente Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder 
brengen. Hiermee is het mede aan u dienovereenkomstig te gaan handelen. 
 
Het Manifest en de Volksraadpleging hebben wij u aangeboden om te vernemen of en hoe u hier concreet 
invulling aan gaat geven. Voor de goede orde, dat betreft alle vijf de punten van het Manifest. 
 
3. Gebaseerd op uw beantwoording van vragen stellen wij vast dat u de Volksraadpleging waardevol acht en 

een en ander dan ook wordt meegenomen in de verdere overwegingen. Daar willen wij over waken. 
 
Graag ontvangen wij van u tijdig een schriftelijke reactie op het Manifest, of en hoe u hier invulling aan gaat 
geven. Gelet op het feit dat u al geruime tijd over de stukken beschikt achten wij het redelijk binnen 14 dagen 
schriftelijk van u te vernemen. 
 
WindmolensDrempt opereert volledig transparant. Correspondentie wordt dan ook op onze website 
www.windmolensdrempt.nl gepubliceerd. 
 
Hoogachtend, 
 
namens team WindmolensDrempt 
 
 
 
P.H.J. (Pieter) Plass MIM 
0653942301 | p.plass@cbbarnhem.nl 
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