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bestuur@achterhoeksewindenergie.nl

Van: bestuur@achterhoeksewindenergie.nl
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 16:02
Aan: 'griffie@gemeenteberkelland.nl'
Onderwerp: Brief aan college en raadsleden

Urgentie: Hoog

Beste dames en heren, 
 
Kunt u er zorg voor dragen dat deze e-mail aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de raadsleden 
verspreid wordt? 
 
 
Geacht college, geachte raadsleden, 
 
De Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (BAWE) wil u informeren over haar standpunt i.v.m. 
agendapunt 11 van de Raadsvergadering van vanavond. Via via hebben wij vernomen dat er sprake zal zijn van een 
motie van D66, PvdA Berkelland en de lokale partij OBL om het college van B&W de opdracht te geven om het 
huidige proces voor duurzame energieopwekking in Berkelland te herijken, en bovendien om direct de 
initiatiefnemers van het plan Avinkstuw te laten weten dat de gemeente hier geen medewerking aan gaat verlenen. 
 
U zult begrijpen dat wij de Raad uitdrukkelijk ontraden deze motie te ondersteunen. 
Uw raad heeft enkele jaren geleden raadsbreed besloten medewerking aan de energietransitie in Berkelland te 
willen verlenen. Berkelland wil energieneutraal worden. Partijen worden uitgenodigd om met initiatieven te komen. 
Daarmee neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid in een tijd dat onze wereld razendsnel verandert. We 
moeten aan de slag. Ook in Berkelland. 
Om een energieneutrale gemeente Berkelland te bereiken in 2030, zijn volgens RODE beleid bijvoorbeeld 16 Molens 
en 140 ha zonneveld nodig. De opgave voor 2050 is ruim twee keer zo groot en zijn meerdere windparken nodig. In 
Berkelland zijn een paar locaties waar clusters van enkele molens mogelijk zijn. Een daarvan is de locatie Avinkstuw. 
Ook op de andere locaties in Berkelland zullen op termijn windmolenclusters gepland (moeten) worden als we onze 
politieke, maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid willen nemen.  
Het huidige initiatief voor Avinkstuw zit in een prille beginfase. BAWE wil dat het windproject van, voor en door 
Berkelland is. In het voortraject zijn diverse gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente Berkelland, 
grondeigenaren in het plangebied en inwoners van het plangebied. De kaders waarbinnen een initiatief zoals 
windpark Avinkstuw ontwikkeld moet worden, is helder in het RODE beleid beschreven. Het inrichten van een goed 
participatieproces is een van de leidende beoordelingsprincipes van de lokale overheid. Hiervoor wordt door BAWE, 
samen met tientallen stakeholders, een participatieplan gemaakt. Het participatieplan dienen we in bij de 
gemeente, die op basis daarvan (plus een ruimtelijk plan) een beoordeling doet (conform RODE beleid). Waarbij de 
gemeente de integrale afweging maakt of het plan inhoudelijk goed is onderbouwd, en of het proces wat we voor 
ogen hebben (en tot nu toe hebben doorlopen) zorgvuldig is.  
 
Een kleine twee weken geleden heeft BAWE een plan van aanpak voor het ontwikkelen van het participatieplan 
ingediend bij de gemeente, waarin we precies uitleggen hoe, wanneer, met wie en waarover wij gaan praten om 
input te verzamelen voor dit participatieplan. Ook hebben we de eerste ideeën over het participatieplan zélf daarin 
met de gemeente gedeeld. Wij zijn in afwachting van een inhoudelijke reactie van de gemeente op onze aanpak.  
 
Om dit proces van participatie volledig tot zijn recht te laten komen, is het zeer onwenselijk nu de verdere 
ontwikkeling van het Plan Avinkstuw middels een motie onmogelijk te maken. Geef ons als BAWE de tijd om samen 
met de omgeving het beste plan voor Avinkstuw te maken. We zijn letterlijk nog niet eens uit de startblokken 
gekomen. In onze ogen voldoet ons initiatief aan alle beleidsuitgangspunten van het RODE beleid en zijn we op weg 
naar een sterker, schoner en slimmer Berkelland. En is het indienen van een het participatieplan, eind dit jaar, het 
juiste moment om als gemeente hier een integraal besluit over te nemen.  



2

 
De burgerwindcoöperatie ontraadt u dan ook deze motie te ondersteunen. 
 
Bestuur Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie  
 
 
Bij voorbaat onze dank daarvoor. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Hans te Grotenhuis 
Voorzitter 
Bestuur Achterhoekse Wind Energie 
 

 
 


