Bericht over ontwikkelingen m.b.t. windmolen initiatieven in Oost Gelre

In de Achterhoek werken de gemeenten al geruime tijd aan hun ambitie om energieneutraal te worden. Die
ambitie staat in het Akkoord van Groenlo. Het akkoord betekent dat de gemeenten dan net zoveel
duurzame energie opwekken als dat ze verbruiken. Samen hebben de gemeenten een strategie uitgewerkt:
de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES).
Windmolen initiatieven
Marktpartijen kunnen met initiatieven komen voor windmolens. Grondeigenaren en ontwikkelaars werkten
in de gemeente Oost Gelre de eerste initiatieven uit. Zij deden dit op basis van het gemeentelijk beleid uit
2018: Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie Oost Gelre. Ondanks dat dit beleid relatief jong
is, ziet het college van burgemeester en wethouders veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
windmoleninitiatieven. Het college heeft gemerkt dat inwoners zich zorgen maken over de mogelijke
initiatieven voor windmolens in hun woonomgeving. De afgelopen weken zijn windmolens vaak onderwerp
van gesprek en regelmatig in het nieuws.
Nieuwe ontwikkelingen
De energietransitie is een dynamisch proces. Daarom bekijkt de gemeente continu wat de effecten van het
beleid zijn. Ook is de gemeente alert op nieuwe ontwikkelingen. Ze ziet er een aantal:
- Er is steeds meer belangstelling van grondeigenaren en ontwikkelaars voor de realisatie van
windmolens.
- De laagvliegroute boven het grensgebied Oost Gelre – Berkelland is opgeheven. Binnen dit gebied
is een aantal windmoleninitiatieven te verwachten.
- De Regionale Energie Strategie voor de regio Achterhoek is opgesteld.
Opnieuw in gesprek
De gemeenteraad van Oost Gelre wil opnieuw in gesprek over de kaders voor windmoleninitiatieven. De
huidige ontwikkelingen vragen daarom. De gemeenteraad neemt hier in de komende maanden zorgvuldig
de tijd voor. Over meerdere onderwerpen gaat de raad in gesprek. Bijvoorbeeld over locaties waar
windmolens mogen komen en hoeveel dat er dan mogen zijn. En over de afstand tot woningen en kernen,
de hoogte en de gezondheidsaspecten. Maar ook over maatschappelijke acceptatie, lokaal eigenaarschap,
communicatie en participatie.
Pas op de plaats
Totdat de uitkomsten van de discussies bekend zijn, nemen het college en de gemeenteraad geen
initiatieven voor de realisatie van windmolens in behandeling. Dit geldt ook voor initiatieven die al zijn
ingediend bij de gemeente.
Vervolg
Op 7 oktober is er een themabijeenkomst over windenergie. De gemeenteraad laat zich dan uitgebreid
informeren. Inwoners kunnen de bijeenkomst ook volgen. Ook krijgen inwoners later de mogelijkheid om
mee te praten over dit onderwerp. Uiteindelijk leiden de gesprekken mogelijk tot nieuwe of aangepaste
kaders voor windmoleninitiatieven, waarin ook de RES 1.0 is verwerkt. Tot het moment dat deze kaders
zijn vastgesteld door de gemeenteraad, geldt de pas op de plaats voor windmolens in onze gemeente.

