
Geacht college en geachte raadsleden, 

De laatste weken is er veel geschreven en gezegd over de aanstaande energietransitie in 

Berkelland en over het windmolenpark bij de Avinkstuw in het bijzonder.  

Graag informeren wij, Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (i.o.), u middels 

deze brief over de stand van zaken en over onze plannen om bij te dragen aan de 

energiedoelstellingen van de gemeente Berkelland.  

 

In het kader van de energietransitie staan we voor een gigantische nationale opgave, zo 

ook de gemeente Berkelland. Uit het gemeentelijk beleid (RODE) valt op te maken dat er 

alleen al circa 16 windmolens nodig zijn om de doelstelling voor 2030 te halen. 

 

Als initiatiefnemers hebben wij, Bouke Walvoort, Richard Beusink, Remco Janssen en Hans 

te Grotenhuis, 4 inwoners van Berkelland, de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind 

Energie(i.o.) opgericht en zijn wij voornemens om invulling te geven aan de 

energieneutraliteitsdoelstellingen van de gemeente Berkelland. Dit willen wij doen door de 

ontwikkeling van windparken te initiëren en vervolgens te ontwikkelen en exploiteren in 

lokaal coöperatief eigendom. 

Niet omdat we zelf commerciële belangen nastreven, niet omdat we de belangen van de 

grondeigenaren willen dienen (maar deze grondeigenaren wel nodig hebben), niet omdat 

we de belangen van andere commerciële partijen willen behartigen, maar omdat we bij het 

ontwikkelproces van windparken juist de omgeving mee willen laten denken en 

participeren. 

 

We komen van ver. In september 2019, na de informatiemiddag bij Kerkemeijer in Borculo, 

is er namens Berkelland Energie een werkgroep opgericht met als doel de realisatie van 

windmolenparken in Berkelland te bespreken. Na enkele maanden aan deze werkgroep 

deelgenomen te hebben, trokken wij voor onszelf de conclusie dat de werkgroep in de 

toenmalige vorm niet ging leiden tot succesvolle samenwerking en de ontwikkeling van 

een succesvol windpark. In onze ogen ontbrak daarvoor de realiteitszin en slagvaardigheid. 

Er komt immers heel veel kijken bij het ontwikkelen van 3 tot 5 turbines en er moet een 

grote investering van zo’n 30 tot 40 miljoen euro worden gedaan. Ondertussen werden 

door commerciële ontwikkelaars grondposities ingenomen. Dit leidde er, samen met onze 

ambitie om een windpark in eigendom van de omgeving te realiseren, toe dat wij de 

Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (i.o.) hebben opgericht.  

 

De vier initiatiefnemers zijn vervolgens slagvaardig van start gegaan. Ieder heeft daarbij 

zijn eigen kennis ingebracht en voor de ontbrekende expertise hebben we partijen, die ons 

kunnen helpen het windpark in lokaal eigendom te ontwikkelen, bij het project betrokken. 

Deze partners hebben de juiste ervaring bij de realisatie van lokaal gedragen windparken.  

Voor de begeleiding m.b.t. de techniek en RO-processen werken we samen met  Coöperatie 

Windunie uit Utrecht. Voor de financiële begeleiding en het inrichten van de juiste 

juridische structuur voor onze doelstelling werken we samen met financieel adviesbureau 

Rebel uit Rotterdam. 

 

Waar staan we nu? We hebben een ruimtelijke verkenning uitgevoerd en gesproken met 

grondeigenaren over inbreng van hun land binnen het gebied waarin windmolens mogelijk 

worden geacht. Hierbij hanteren we het principe van gesocialiseerde grondvergoeding, 

waarbij alle grondeigenaren die binnen de ruimtelijke kaders hun grond ter beschikking 

stellen een eerlijke vergoeding krijgen. Met andere woorden; alle grondeigenaren delen 

mee in de grondvergoedingen, niet slechts degenen die ook daadwerkelijk een turbine op 

hun land zullen krijgen. Deze aanpak reflecteert onze ontwikkelfilosofie en vindt steun bij 



de grondeigenaren, die draagvlak en brede participatie boven individuele 

winstmaximalisatie stellen.  

 

Momenteel onderzoeken we welke windturbine-opstellingen er binnen de ruimtelijke en 

technische kaders mogelijk zijn, zodat we een financieel rendabel project op kunnen 

richten. De kaders zijn vooralsnog positief. Dit was voor ons een belangrijke vraag om 

eerst te beantwoorden voordat we met plannen naar buiten zouden komen. Maar in 

verband met de vele onzekerheden, die ook nu nog steeds bestaan, waren we niet in staat 

in een eerder stadium met enige zinvolle en realistische informatie naar buiten te treden.  

Tevens hadden we te respecteren dat in het begin, in het belang van de betrokken 

grondeigenaren, de gesprekken vertrouwelijk gevoerd moesten worden. Overigens hebben 

de grondeigenaren nog nergens voor getekend en stellen zij als voorwaarde voor 

medewerking dat wij een goed en constructief gesprek met de omgeving organiseren. 

 

Om het verdere participatieproces vorm te geven, publiceren wij op korte termijn een 

participatieplan. Hierin hebben wij een voorstel uitgewerkt die aangeeft hoe we met alle 

belanghebbenden in gesprek kunnen gaan. Dat voorstel gaan we volgende week met 

belanghebbenden tot 800 meter bespreken. Wij geloven dat wij eerst met deze groep 

bewoners, die het dichtst op het beoogde windpark komen te wonen, in gesprek moeten 

om onze aanpak en zorgen te bespreken. Dit gaan we doen onder leiding van een   

onafhankelijke voorzitter. 

 

Na volgende week zal het gesprek met de omgeving worden vervolgd, middels bijvoorbeeld 

de instelling van een omgevingsraad, ruimte ateliers over mogelijke 

opstellingsalternatieven, vergoedingen, het oprichten van een omgevingsfonds en 

investeringsmogelijkheden. Zo hopen we onze filosofie over het voetlicht te brengen en 

het eigendom in de gemeenschap te houden. 

 

Als Stichting merken we dat we in de huidige ontwikkelfase de wind niet altijd mee hebben. 

We zijn echter trots op onze plannen en zijn zelfverzekerd dat wij in samenwerking met 

onze expertise-partijen, vanuit hetzelfde gedachtegoed als wij, een lokaal gedragen 

windpark kunnen ontwikkelen. 

Natuurlijk werken we graag samen met partijen die ons gedachtengoed, het realiseren van 

windparken in Berkelland voor de omgeving en in eigendom van de omgeving, willen delen.  

 

Wij zien de gemeente als belangrijke samenwerkingspartner in de realisatie van ons 

project, met als uiteindelijk gezamenlijk doel het behalen van de gemeentelijke 

duurzaamheidsdoelstellingen. We hopen u met deze informatie over de actuele stand van 

zaken en over de visie van onze stichting voldoende te hebben geïnformeerd. We blijven 

graag in contact over het vervolg.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bouke Walvoort, Richard Beusink, Remco Janssen en Hans te Grotenhuis 

Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (i.o.), 

 

 

 


