
Algemeen  
Het klimaat is altijd in beweging. Natuurlijke en menselijke invloeden 
zorgen voor verandering. Een belangrijke oorzaak van de huidige 
klimaatverandering is de toename van CO2-uitstoot door verbranding van 
fossiele brandstoffen. In 2015 hebben daarom de meeste landen in Parijs 
afgesproken dit aan te pakken. Daarom is in 2019 in Nederland een 
klimaatakkoord afgesloten. Dat betekent ook voor Lochem dat we moeten 
doorgaan met energie besparen en duurzaam opwekken. Dat past ook bij 
het doel van klimaatneutraal of energieneutraal dat we al heel lang 
hebben. Voor het duurzaam opwekken van energie in de vorm van 
elektriciteit is een mix van zon en wind nodig. 
 
De gemeente Lochem ontwikkelt momenteel beleid voor windmolens 

Hierin komt te staan onder welke voorwaarden de gemeente windmolens 
wil toestaan.  
  
Wat is de planning voor het beleid grootschalig wind? 

Het streven is dat de gemeenteraad eind 2020 het beleid vaststelt. Dit is 
mede afhankelijk van het te volgen participatietraject. De gemeenteraad 
heeft aangegeven dat zij goede en zorgvuldige participatie erg belangrijk 
vindt. 
 

Windenergie  



Hoe kan ik mijn mening geven? 

U kunt meedoen bij de twee bewonersavonden “grootschalige opwek” die 
we in mei 2020 organiseren. Deze gaan over de randvoorwaarden voor 
windenergie (dus niet over de vraag of er windmolens komen). 
Er komt in juni 2020 nog een derde avond waar wij de resultaten van de 
twee bewonersavonden presenteren en vragen of er nog aanvullingen zijn. 
 
Waar kan ik mij aanmelden voor de bewonersavonden 

U kunt een email sturen naar rovsecretariaat@lochem.nl. 
 
Waar kan ik meer informatie vinden  
Op de website van de gemeente staat bij afval-energie-natuur-en-
milieu/energie/windenergie veel informatie over wind. Daar staan ook de 
veelgestelde vragen, voorzien van antwoord. Ook kunt u zelf uw vraag 
stellen. 

• Twee identieke 
bewonersavonden wind op 13 
mei en 19 mei: 

• Gaan over de 
randvoorwaarden voor 
windenergie (dus niet over 
de vraag óf er windmolens 
komen) 

Uitkomsten 
verwerken 

• Bewonersavond zon en wind 
17 juni: 

• Terugkoppeling avonden 
mei over wind 

• Evalueren beleid zonne 
energie 

Uitkomsten 
verwerken 

• Opstellen beleidskader wind 

• Evalueren beleidskader zonne 
energie 

Stukken doorsturen 
naar gemeenteraad 

• Tweede helft 2020 bespreken 
stukken in gemeenteraad 

Beleid vastgesteld 

Planning beleid wind  

Planning wordt aangepast ivm corona 
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