Stichting Dorpsraad Azewijn
Beeldvormende raad 27 mei 2020
Geachte leden van de raad en fractievolgers,
U spreekt vanavond over het afwegingskader voor grootschalige energieopwekking met wind- en
zonne-energie (windmolens).
Onze inspraakreactie is in drieën opgebouwd: een samenvatting van onze zienswijze, wat het college
van B&W daarvan zegt, wat de dorpsraad daarvan vindt en tenslotte wat we u vragen.
Dit zegt de dorpsraad in de zienswijze van 13 februari jl.:
De provincie Gelderland wijst geen zoekgebied in Montferland aan. Wij vragen u daarom geen
windmolens in ons buitengebied te plaatsen.
Als het dan toch moet:
1. Hanteer een strengere afstandsnorm van 1 kilometer van een windmolen tot aan de bebouwing.
Net als in Duitsland.
2. Hanteer te allen tijde dezelfde strenge voorwaarden
3. Hanteer voor de financiële participatie de Gedragscode van de NLVOW (Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windturbines) met een bijdrage van €2,- per opgewekte MWh per jaar. Dit bedrag
dient volledig ten goede te komen aan het gebiedsfonds.
Dit zegt het college van B&W in reactie op onze zienswijze:
De provincie heeft verbodsgebieden ingesteld waar windenergie niet mogelijk is. In Montferland
geldt geen verbodsgebied. Vrij vertaald: het is niet verboden dus doen we het maar!
Dit is de reactie van het college van B&W op de afstand tot de bebouwing, de strenge voorwaarden
en de financiële compensatie.
1. In Nederland bestaat er geen minimale afstandsnorm voor windturbines ten aanzien van
bebouwing, maar wordt deze afstand bepaald door middel van de wettelijke geluidsnorm. In
de praktijk komt deze afstand neer op zo’n 400-600m waarmee het in een groot deel van het
ontwikkelgebied niet (of alleen onder voorwaarden) mogelijk is om een windturbine te
plaatsen, zeker niet in een dorpskern.
2. Het college van B&W zegt: produceren de ontstane initiatieven gezamenlijk voldoende
duurzame elektriciteit om in onze (toekomstige) elektriciteitsvraag te kunnen voldoen? Zo
nee, waar ligt dat dan aan en hoe kunnen die knelpunten worden weggenomen?
3. Dit minimumbedrag wordt gemiddeld tussen de €0,40-€0,50/MWh van het NWEA en de €1€2 van de NVWO. Het college van B&W stelt voor om een minimumbedrag van €0,75/MWh
te hanteren
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Wij vragen om duidelijkheid!
Geachte raad, creëer voor Azewijn zekerheid en duidelijkheid. Plaats geen windmolens in ons
buitengebied als de provincie daar niet uitdrukkelijk om vraagt.
Als het dan toch moet vragen wij u het volgende:
1. In de praktijk blijkt dat de afstand tot bebouwing 600 meter is. Besluit dat de afstand tot
bebouwing minimaal 600 meter moet zijn en dat hier niet onder voorwaarden van mag
worden afgeweken.
2. Besluit dat strenge voorwaarden bij vergunningverlening worden gehanteerd. Als de
initiatieven niet voldoen aan de strenge voorwaarden, wijs die dan af, maar sjoemel niet met
de voorwaarden.
3. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) hanteert een bedrag van 1
tot 2 euro per opgewekte MWh. Het college scheept Azewijn af met vijfenzeventig euro cent.
En maakt dus geen keuze tussen de regeling van de Nederlandse WindEnergie Associatie
(NWEA) en de gedragscode van de NLVOW. Wij vragen u te besluiten de Gedragscode van de
NLVOW te volgen. En die bedragen te hanteren. Voor windmolens binnen een straal van 750
meter tot bebouwing, geldt een bijdrage van 2 euro per opgewekte MWh. Dat bedrag gaat in
zijn geheel naar het gebiedsfonds. De gedragscode van de NLVOW kent een aparte regeling
voor direct omwonenden. Los van het te storten bedrag in een gebiedsfonds. Zodat
belanghebbenden geen onderlinge strijd hoeven te voeren wie wat krijgt.
Tenslotte
Wil Montferland roomser dan de paus zijn en windmolens in ons buitengebied plaatsen? Dan vragen
wij u, voor nu en voor de toekomst, geef duidelijkheid!
Dat is 600 meter tot aan bebouwing, scherpe voorwaarden waar niet vanaf kan worden geweken en
een compensatiebijdrage gebaseerd op de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windturbines.
Wat wij vragen is alleszins redelijk. Duidelijkheid en geen mogelijkheid tot een andere interpretatie.
Wij hebben u gekozen tot onze vertegenwoordigers. Wij rekenen op u!

