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Onderwerp: schriftelijke reactie “Ruimte voor duurzame energie”
Beste Azewijners,
In deze brief informeren wij u over de schriftelijke reactie op “Ruimte voor duurzame
energie”(windmolens), die is ingediend bij de gemeente Montferland.
De gemeente Montferland heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarvoor acht de
gemeente het noodzakelijk om de bouw van nieuwe windmolens toe te staan. De gemeente heeft
een adviesbureau in de arm genomen om het traject te begeleiden. Dit adviesbureau heeft
geadviseerd om in de hele gemeente vijf zoekgebieden, dat zijn plekken waar windmolens kunnen
komen, aan te wijzen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om, tegen dat
advies in, slechts op één plek plaatsing van windmolens toe te staan. Rond de dorpskern van Azewijn.
Zoals u weet heeft de gemeente Montferland ook het voornemen om DocksNLD uit te breiden. We
hebben al zonnepanelen. Voeg daar nog nieuwe windmolens bij en Azewijn begint op het
afvoerputje van de gemeente te lijken.
In januari is het stuk “ruimte voor duurzame energie” ter inzage gelegd. Dit is een afwegingskader
voor grootschalige energieopwekking. In het stuk legt de gemeente vast onder welke voorwaarden er
nieuwe windmolens rond Azewijn kunnen komen. Een aantal zaken vallen op:
1. De provincie Gelderland heeft een aantal zoekgebieden aangewezen voor windenergie in de
provincie. Er is géén zoekgebied aangewezen in de gemeente Montferland.
2. Het ontwikkelgebied voor windmolens loopt tot aan de dorpskern van Azewijn. Zelfs het
voetvalveld is ingetekend.
3. De gemeente wil de voorwaarden die ze hanteert versoepelen als blijkt dat de doelstelling
niet wordt gehaald. De gemeente lijkt dus beleid te maken met de optie dat het ook een
onsje minder mag zijn.
4. De gemeente laat initiatiefnemers een te lage financiële compensatie betalen.
De dorpsraad van Azewijn heeft een schriftelijke reactie bij de gemeente ingediend. Deze treft u in
de bijlage aan. Wij vragen de gemeente om de provincie Gelderland te volgen, geen windmolens in
Montferland. Mocht dit toch worden besloten, dan willen wij een kleiner zoekgebied met een
afstand tussen windmolens en bebouwing van 1 kilometer. We willen ten alle tijde dezelfde strenge
voorwaarden en een financiële compensatie van €2,00 per opgewekt MWh per jaar voor het
gebiedsfonds.
Wij zullen het proces nauwlettend blijven volgen en houden u op de hoogte via onze website. Vragen
over deze brief beantwoorden we graag. Uw reactie is natuurlijk ook welkom.
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