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De raad van de gemeente Montferland
Postbus 47
6940 BA Didam
Onderwerp: schriftelijke reactie ontwerp afwegingskader Grootschalige energieopwekking
Azewijn, 13 februari 2020
Geachte Raad,
Wij hebben kennisgenomen van het stuk “ruimte voor duurzame energie”, het afwegingskader
voor grootschalige energieopwekking in de gemeente Montferland. Wij maken gebruik van
ons democratisch recht om een schriftelijke reactie op dit afwegingskader te geven.
Een meerderheid in de raad heeft op 13 juni 2019 besloten het college te volgen in haar keuze
om één zoekgebied vast te stellen voor windenergie in de gemeente Montferland. Te weten
Lengel-Zuid-Oost/Azewijn-zuid. Tegen het ambtelijk advies en advies van het extern
adviesbureau. Zij adviseerden om vijf zoekgebieden in de gemeente Montferland aan te
wijzen. Wat heeft het voor zin om een adviesbureau in te huren als de adviezen in de
prullenbak worden gegooid? Het adviesbureau constateerde dat Azewijn ingesloten wordt
door DocksNLD2, windmolens en zonneparken. Daardoor kunnen de inwoners een
opgesloten gevoel krijgen. Een rake opmerking van het bureau. Zelfs uw ambtenaren beamen
dit.
Wij wijzen u op de volgende zaken:
1. Provincie Gelderland wijst in Montferland geen zoekgebied aan
Op pagina 9 staat dat de provincie Gelderland geen gebieden voor windenergie heeft
aangewezen in de gemeente Montferland. Kennelijk ontbreken wat de provincie betreft nut
en noodzaak voor windenergie op deze plek.
Wij brengen u in herinnering dat slechts twee jaar geleden de gemeente tot aan de Raad van
State ageerde tegen windmolenpark de Bijvanck, in de gemeente Zevenaar, op de grens met
de gemeente Montferland. Wat voor de inwoners van Loil en Didam wat de gemeente betreft
niet acceptabel is, is voor de inwoners van Azewijn en haar wijde omgeving kennelijk wel
acceptabel. Bent u het niet met ons eens dat Azewijn wel heel veel voor de kiezen krijgt en
het afvoerputje lijkt van Montferland?
Wij vragen u provinciaal beleid te volgen en geen windmolens in ons buitengebied te plaatsen
omdat de provincie Gelderland in de gemeente Montferland geen zoekgebieden aanwijst.
2. Afstand tot bebouwing
Op pagina 12 van het ruimtelijk kader is de kaart met het ontwikkelgebied voor windenergie
opgenomen. We lezen dat binnen het ontwikkelgebied gronden die bestemd zijn voor
bedrijventerreinen niet in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines.
Het ontwikkelgebied omvat het hele buitengebied. Tot aan de dorpskern. Zelfs het
voetbalveld is ingetekend. Overigens wijkt deze kaart af van de kaart die op uw website staat.
Die kaart geeft een veel kleiner gebied aan.
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Wij wijzen het zoekgebied tot aan de dorpskern af. Wij willen dat u, naar Duitse normen, een
kilometer afstand tot bebouwing hanteert. En vragen u bij vaststellen van het kader dit
zoekgebied aan te passen. Geen windmolens binnen een straal van één kilometer afstand tot
bebouwing, tot de huizen van ons Azewijners.
3. Ten alle tijde dezelfde strenge voorwaarden
Op pagina 6 van het afwegingskader lezen we dat: “een ander startpunt voor het
afwegingskader is om te beginnen met een periode waarin de gestelde voorwaarden
scherp/streng zijn” en “indien nodig worden de gestelde voorwaarden verruimd om de
realisatie van de doelstelling te kunnen versnellen.”
In het begin zijn de voorwaarden scherp en streng. Als de doelstelling niet wordt gehaald,
worden de voorwaarden verruimd. Dat willen we niet; wij vragen u dit aan te passen. En ten
alle tijde dezelfde strenge voorwaarden te hanteren. De gemeente maakt toch geen beleid met
de optie dat het een onsje minder mag zijn.
4. Financiële compensatie
Op pagina 16 van het afwegingskader staat dat: “Voor versterking van acceptatie en
participatie stelt de initiatiefnemer een bovenwettelijk bedrag van minimaal €0,50/MWh
conform de Gedragscode Acceptatie & Participatie Wind op Land van NWEA. Gestreefd
wordt naar een bedrag van €0,75/MWh: dit bedrag zit tussen de gestelde richtlijnen van de
NWEA Gedragscode en NVOW Gedragscode in.” Het bedrag wordt ingezet voor het
inrichten van een gebiedsfonds en voor individuele tegemoetkomingen.
Mochten er wat de provincie Gelderland betreft ooit nut en noodzaak zijn voor plaatsen van
windturbines, dan willen wij dat u de gedragscode NLVOW (Nederlandse vereniging
Omwonenden Windturbines) hanteert en een bijdrage van €2,- per opgewekt MWh per jaar
oplegt aan initiatiefnemers. Dit bedrag dient volledig ten goede te komen aan het
gebiedsfonds.
Resumerend
1. Volg de provincie Gelderland, geen windmolens in Montferland. Als u hiertoe toch
besluit, dan:
2. Zoekgebied kleiner: afstand tot bebouwing 1 kilometer, net zoals in Duitsland
3. Ten alle tijden scherpe/strenge voorwaarden
4. Een bijdrage van € 2,00 per opgewekt MWh voor het gebiedsfonds
De plannen van de gemeente Montferland voor Azewijn en haar wijde omgeving gaan de
draagkracht van het gebied ver te boven. Wij vragen u op te komen voor de belangen van
Azewijn. Wij vragen u het college terug te fluiten en onze opmerkingen over te nemen.
Wij hebben u gekozen als onze volksvertegenwoordigers. We rekenen op u.
Hoogachtend,
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