
ik denk dat 
lochem meer 

moet inzetten op 
zon op dak, ipv 
grote velden op 

offeren

Op welke manier wordt 
50% participatie 

behaald bij windmolen 
projecten? 

En hoe kun je de buurt 
hierbij betrekken?

Ik vrees dat de 
molens de hoogte 
niet kunnen halen, 

doordat er een 
wachtruimte boven 

lochem is voor 
Lelystad airport

Participatie. Nu zijn er veel 
private projecten en wordt 

er veel geboden op 
landbouwgrond door 

externe ontwikkelaars, 
zonder inspraak van 

omwonenden.

oplossing voor 
windloze 

dagen, geld 
ook voor zon

Infrastructuur 
verbeteren om 

zonneladder 
beter te benutten. 

Meer daken vol, 
ook stallen.

Waarom geen 
andere groene 

energiebronnen 
zoals bijvoorbeeld 

Mest.
dat is voldoende 

hier aanwezig

Niet te lang 
praten, maar 

doen voordat de 
provincie de 

plekken aanwijst

oké zon op 
dak moet veel 

meer op 
gepakt worden

Ik vind het tot 
op heden, 

nog niet echt 
concreet.

Ze moeten 
veel verder 
kijken dan 

alleen zon en 
wind

Vind de 
boeren nogal 
negatief, hoe 
krijgen we die 

mee?

meer 
zonnepanelen 

in 
woningbouw.



Indien wettelijk 
mogelijk, regels voor 

het opstarten van 
een initiatief, zoals 

mede- 
eigenaarschap, 

profiteren van, e.d.

Op zijn minst de 
vier bestaande 

instrumenten die 
wethouder 

noemde benutten

Direct omwonenden in 
een zeer vroeg stadium 

betrekken bij de 
besluitvorming over de 
plaats en hoeveelheid 

windmolens.

Op zijn minst de 
vier bestaande 

instrumenten die 
wethouder 

noemde benutten

pv op land zoveel 
mogelijk beperken. 
Bij bouwvergunning 

eisen aan 
dakconstructie van 

bedrijfshallen. Is dat 
nu al mogelijk?

En hierover 
NU al in 

gesprek gaan 
met 

omwonenden.

En hierover 
NU al in 

gesprek gaan 
met de 

omwonenden.

totaal geen 
informatie over 
de effecten op 

gezondheidn van 
mens en dier en 
de biodiversiteit

geeft het geen 
verdeeldheid 

onder de 
bevolking ?



Gemeente wil de inwoners 
meenemen/ draagvlak 

creëren, maar  hoe gaat de 
Gemeente dit doen richting 

het definitieve bod? met 
name qua posities molens

Vroeg 
informeren. 

50% eigendom 
is voorwaarde.

Geïnformeerd worden door 
de gemeente omdat zij ook 
vergunningverlenend zijn. 

Zo vroeg mogelijk 
informeren door (online) 
informatieavonden en/of 

nieuwsbrieven.

Vroeg 
informeren. 

50% eigendom 
is voorwaarde.

Volgens 
zonneladder

Gebiedsfonds 
substantieel 

vullen, ook voor 
omwonenden die 
niet participeren.

op verschillende 
manieren, 

digitaal, maar 
ook schri

ftelijk

Zorgvuldige 
vergunningverl

ening voor 
zowel wind als 

zon.

Zorgvuldige 
besluitvorming, 
geen 'nacht und 

nebel' acties

Participatie middels 
eigendom, 

opbrengsten voor 
minstens 50% laten 

terugvloeien naar de 
gemeenschap.

Ook individuele 
initiatieven van 
grondeigenaren 
moeten voldoen 

aan 50% 
eigendom lokaal.

Zonneakkers is de 
laatste optie. 

Doodzonde van 
de grond, is voor 

altijd verloren 
voor de teelt

op welke wijze 
kunnen we mee 

bepalen inzake de 
posities molens? of 
wordt dit een recht 

van de sterkste

Geen 
subsidie naar 
buitenlandse 
investeerders

Eerst alle daken vol, dan 
pas akkers (volgens 

zonneladder). Eigenaren 
van panden financieel 

stimuleren om hun daken 
te versterken (heel vaak 

zijn deze niet sterk genoeg 
voor zonnepanelen).

Met huidige 
prijzen: daar kan 

geen teelt 
tegenop. Dat kan 

niet kloppen

Alles inzetten op 
daken zodat de 
noodzaak van 

PV op land 
onbetwist is.

Bewoners 
meedelen in 

de 
opbrengsten

Inwoners 
uitnodigen per 

gebied met elkaar 
initiatieven te 

nemen.

Bewoners moeten zoveel 
mogelijk inspraak hebben, 

met name in de posities 
van de molens. Als er dan 

toch molens moeten 
komen, dan graag 

geclusterd in de buurt van 
infrastructuur.

Inwoners ook 
laten meepraten 

over derde 
partijen die mee 

investeren.

inwoners vroegtijdig 
betrekken bij gebied 
waar molens gepland 
wordenmaak kleine 

windmolens mogelijk 
bij bedrijven in het 

buitengebied

Boeren die kleine 
windmolen willen 

plaatsen kunnen dit 
niet omdat de 

capaciteit 
onvoldoende is? 

Oplossen

informatievoor
ziening is 

eenrichtingver
keer. Daarvoor 

betrekken.

Gemeente moet 
regie voeren, 

regie niet aan de 
commerciele 

bedrijven 
overlaten

na 24 maart een 
stappenplan over 
het proces. Geen 

definitief plan. een 
voorstel over hoe de 

keuzes criteria

Ook 
ontwikkelaars 

hebben behoefte 
aan duidelijkheid 

en gedragen 
beleid!

opstellen, samen 
met de bewoners 

van criteria waaraan 
de windmolen maar 
ook de plaats moet 

voldoen



mede- 
eigenaar 
maken

zelf de 
opbrengst 
gebruiken 

voor je eigen 
huis

50% 
lokale 

eigendom

maak gebruik 
van (daken 

van) 
bebouwing die 

er is

daken van 
openbare 
gebouwen 
gebruiken 
(scholen, 

gemeentehuis)

in gesprek met 
bewoners via 

dorpsraden en 
wellicht zelfs via 
de kinderen op 

school.

gezamenlijk 
eigendom

in 
verschillende 

buurten 
bijeenkomsten 

organiseren

in overleg 
met 

bewoners op 
prive daken

zonneladder 
afwerken

meer gebruik 
maken van 

bedrijfsdaken

bewoners zelf 
panelen laten 
plaatsen voor 

eigengebruik en 
ondersteunen

plannen voor 
windmolens / 

beslissingen uitleggen. 
(keus van 

samenwerking zutphen 
ed ... hoeveel moeten 
wij als gemeente dan?

grondoppervlak 
van bedrijven en 

instellingen 
gebruiken

in overleg met 
buurt (dwz 
meerdere 

bewoners) een 
windmolen locatie 

bepalen

reik ideeën 
aan voor  

mogelijkheden
landschappelij
ke inpassing

bewoners bekend 
maken met de 

inzet van molens 
en parken en dan 

wat het precies 
inhoud

Belang voor 
onze 

gezamenlijke 
toekomst 

benadrukken

In hoeverre is er 
overleg met 

overijssel? / grens 
holten markelo / 

deventer

nu alvast 
werken aan 

energieopslag

niet als 
overheidsactie 

beschouwen maar 
als bewoners 

initiatief en belang

denk aan 
gezondheid 

van 
inwoners

buurtbewoners 
in omgeving 

windmolen in 
kleine groep 
benaderen.

laat inwoners zelf in beeld 
brengen wat waarde van 
gebied als het gaat om 

landschap, natuur, 
economie en leefbaarheid 
en werk van daaruit naar 
plannen met draagvlak 

(BES(



altijd zorgen 
voor een 

gebiedsfonds

onzichtbaar 
mogelijk

provinciale 
afstemming



ik maak me ernstig zorgen 
over de gezondheidsrisico's 

van windmolens
- kijk naar nieuwe 

onderzoeksresultaten en 
ontwikkelingen in 

bijvoorbeeld duitsland

Zijn windmolens 
in de meest 

windluwe regio 
van Nederland 

(achter de veluwe) 
wel rendabel?

Kost teveel 
oppervlakte

Ook 
boerennatuur 

is natuur

Aandacht voor geluid 
bij windmolens (bROM 

TONEN)

Zonnevelden nemen 
vele hectares 

kostbare grond in 
beslag; daar waar 

CO2 op een 
natuurlijk manier 
wordt omgezet.

Windmolens alleen 
op plekken waar ze 
het Achternhoekse 

landschap niet 
verstoren (dus 

industrieterreinen 
bijvoorbeeld)

Zonnepanelen 
vernielen de 
ruimt voor 

vogels, hazen 
en reeën

Is het niet een beter 
alternatief om zon op  

woningen, stallen, daken 
industrie, parkeerplaatsen 
industrie, etc toe te gaan 

passen? Daarmee blijft het 
landschap beter in tact

Geen hoge 
windmolens

Gewassen zorgen 
voor O2 en 

schone lucht. Dat 
zie ik 

zonnepanelen 
niet doen.

op locaties die niet geschikt 
zijn voor landbouw, en 

geen onderdeel van 
natuurlandschap. 
Bijvoorbeeld langs 

snelwegen, op daken, 
braakliggen terrein

Waar gaan wij 
ons voedsel 

produceren? We 
zijn nu al netto 
importerend.

Platte daken 
volleggen, heeft 
geen negatieve 

impact op 
omgeving

Is het niet beter om de 
regie voor de RWS terug te 

geven aan de landelijke 
politiek? Elke gemeente 
bedenkt nu zijn eigen 

doelstelloingen en 
randvoorwaarden, dit geeft 

in mijn optiek veel 
verrommeling

Als er dan toch 
zonnevelden komen dan 

graag wel harde 
randvoorwaarden stellen 
aan ontwikkelen van extra 

natuur, biodiversiteit en 
Landschap en niet alleen 

een randje met wat 
beplanting

Zon- en windenergie 
zijn niet de enige  

groene 
oplossingen.Zet 

kernenergie op de 
agenda.

Eerst energie 
besparen en zon op 

dak. Als je eerst 
zonnepanelen en 

windmolens plaatst, 
dan gaat de uitstoot 

nooit afnemen.

We moeten 
trots kunnen 
zijn op ons 
landschap.

Ook bij 
windmolens 

aandacht voor 
verbetering 

omgeving en 
landschap

De wespendief 
'van de Veluwe' zit 

ook hier, in de 
gemeente 

Lochem dus. Wat 
is het verschil?

Helaas lost zon 
op dak het 

probleem  niet 
op

Productie van 
windmolens en 
zonnepanelen 
moet ook mee 

worden genomen.

Niet goedkoop, 
dus 

landbouwgrond 
volpleuren. 

Maar daken e.d.

Zonenergie: 
Look at the 
brightsite 

14 % van ons 
energieverbruik is 

elektriciteit. Met zon en 
wind kunnen we misschien 

6% van ons huidige 
energieverbuik opwekken 
en dat kten koste van een 

stabiel energienetwerk.

Ik heb slapeloze 
nachten van het 
lawaai en vrees 

ook de 
geluidsoverlast 

van windturbines.

Waarom geen 'tegengas' geven 
richting Den Haag, hier is simpel 

weg geen ruimte voor wind of 
zonneenergie. Laat de de 

wethouder is opkomen voor de 
inwoners en het lochemse 

landschap in plaats van overal 
maar ja op te zeggen.

Volgens mij is er in 
de gemeente 

lochem GEEN ruimte 
voor windmolens, 

daarvoor zijn we te 
dichtbevolkt!

Jammer dat de 
waterkracht bij 

het Twente kanaal 
niet van de grond 

is gekomen

Zon en wind 
zoveel 

mogelijk 
combineren

Er 
verbranden 
mensen in 

windmolens

De daken van 
huizen kunnen 

toch eerst vol, in 
plaats van 
kostbare 

landbouwgrond?

Gemeente 
moet regie 

nemen

waar panelen 
zijn kan het 
groen geen 

CO2 opnemen.

Zonnepark bij 
Hengelo is een 
mooi voorbeeld 
waar bewoners 

zelf regie hebben

voorwaarde is een 
omgevingsverbeteri

ngsplan: 
biodiversiteit, 

natuur, landschap 
en soc. kwaliteit 

moet beter worden

over 20 jaar zijn de panelen 
uitgewerkt. we zitten dan 

met het afval. Gaat het net 
zo als bij de astbestplaten? 

Volgens mij is dit net zo 
schadelijk voor het mileu. Is 

kernerergie dan niet 
schoner?

Eerst de grijze 
gebieden, 

parkeerplaatsen, 
daken volleggen

elk dorp zijn eigen 
energielandschap 
(zeggenschap en 

eigedom)

Hoe voorkom je dat er 
hoge hekwerken om 
zonneparken worden 
geplaatst. Vaak nodig 

vanuit verzekering etc, 
terwijl dat voor flora en 

fauna niet goed is.

Er moet in Nederland 
voldoende ruimte 

overblijven om te recreëren 
en de rust te vinden. Door 

de energietransitie 
vernielen we onze hele 
natuur in 10 jaar tijd.



Gezien de weerstand rondom 
windenergie op land, de overlast die deze 

veroorzaakt en de moeilijke ruimtelijke 
inpassing in Nederland dient onderzocht 

te worden of ook (een deel van) de 
windturbines kunnen worden 

overgeheveld naar zee. Er dient hier een 
integrale maatschappelijke afweging 

gemaakt te worden en centrale landelijk 
regie. Wij roepen u op dit op te pakken

Graag horen wij van 
experts hoe zij de impact 

van de windturbines op de 
leefbaarheid binnen de 

verschillende zoekgebieden 
beoordelen en welke 

oplossingen zij zien voor de 
door bewoners voorziene 

problemen.

Door te luisteren 
naar at de bewoners 
willen en aangeven 
welke alternatieven 

er zijn

Maximale 
communicatie en 

in gesprek met 
omwonenden en 

luisteren.

Door duidelijk te 
communiceren wat 

de wettelijke afstand 
van de 

dichtsbijstaande 
woning tot een 
windmolen is

Door snel en vanaf 
de start te zorgen 
dat we financieel 
eigenaarschap en 

zeggenschap 
kunnen krijgen

Ik vind het vervelend 
dat er nu al 

zonneparken zijn 
waar we zelf, bv via 

LochemEnergie, 
geen aandeel in 

hebben

Voordelen en 
eigendom naar 

de 
buurtbewoners

Nieuwe locaties zon- en 
windparken zijn overbodig om 
klimaatdoel te halen zegt dr. Ir. 

Martien Visser, lector 
energietransitie aan de 

Hanzehogeschool in Groningen. 
Gebruik zijn artikel in het FD van 

10 febr. voor een  gedegen 
analyse.

Door misschien een 
soort vaste rubriek t 

hebben in de 
Berkelbode om 

daarin de discussie  
aan te gaan

Bijna alle politieke partijen 
pleiten voor (meer) wind- op- zee. 
GroenLinks pleit zelfs voor een 
verhoging tot 23 GW in 2030. 
Geen enkele partij noemt nog 
expliciet wind- op- land in haar 
verkiezingsprogramma. Graag 
uw aandacht hiervoor en we 

roepen u op uw beleid te 
wijzigen.

Wat is de concrete invloed 
op het vast te stellen beleid 

van alle opmerkingen & 
zienswijzen gemaakt door 
insprekers ( 2019 - 2021) 

voorafgaand aan het 
vaststellen van de 
concept(en) RES?

Eigendom en 
voordelen  

naar de buurt

Hoe is de gezondheid en 
bescherming van kinderen bij 

het plaatsen van windturbines in 
ons gebied onderzocht en 
gegarandeerd? Wie gaat bij 

slaap- & ontwikkelstoornissen de 
rekeningen betalen? Dit scenario 

is geen fantasie!

geen overlast 
en zicht op de 
zonnepanelen

BEO heeft onder haar leden een 
enquête gehouden om te peilen 
hoe de inwoners van het gebied 
denken over de mogelijke komst 
van windmolens. 240 adressen 

met een respons van  70%.
87% van de bewoners in ons 

gebied is het niet eens met de 
komst van windmolens. Wat 

doet de gemeente met de 
mening van BEO inwoners?

Zorgen dat er 
een fonds is 

voor 
opruiming aan 

het eind

De marsroute die het college van Lochem 
volgt om de klimaat resultaten via de RES 
te behalen, waarbij inspraak is geregeld 

via verschillende bewoners 
bijeenkomsten maar het onduidelijk blijft 
wat het gewicht is van de mening van de 
inwoners. Is het wel inspraak of tekenen 

bij het kruisje met een aantal 
verleidingen als bv participeren in de 

opbrengst?

Kan de gemeente 
aangeven welke 
onafhankelijke 

professionals naast 
gemeentelijke en 

provinciale ambtenaren 
betrokken zijn geweest bij 

het opstellen van de 
concept(en) RES?

Weidevogels vertrekken als er 
een windturbine in leefomgeving 

komt en worden dus verjaagd. 
Met het wegnemen van hun 

standgebieden door plaatsen 
van veel wind op land in 
kwetsbare habitats met 

weidevogels  is dus 
onaanvaardbaar.

Zorg dat je een 
gebied zoveel 

mogelijk "leeg" 
maakt dmv bijv. 

boerderijverplaatsin
gen en het uitkopen 

van bewoners.

Elk dorp 
heeft recht 

op een 
zonnepark.

Waar is de 
jeugd? We 

zijn met 
teveel 55+.



Graag 
panelen 

langs de A1

Zonnepanelen op 
bestaande daken . 

Niet op weiden. 
Daken geschikt 

maken voor 
zonnepanelen

ErV : regelgeving 
mbt plaatsing van 
winturbines loopt 
mijlenver achter 
bij de technische 

realiteit

Wie verdient aan de 
plaatsing van de 

zonneparken? *Wat 
zou het zonde zijn als 
projectontwikkelaars 

hier heel veel geld aan 
verdienen.

Nederlandse
voorzorgsbegi
nsel tav milieu 
en gezondheid

geluidsoverlast

subsidie 
verstrekken 

voor het 
geschikt maken 

van daken

Ik kan de opgewekte 
elektriciteit van mijn 
zonnepanelen niet 

terugleveren, omdat het 
netwerk waarschijnlijk 

overbelast gaat worden in 
de toekomst. Hoe kan het 

zijn dat zon en wind dit wel 
kunnen?

ErV: er wordt 
volledig ingezet 
op zon en wind. 

alternatieven 
worden niet 

meegenomen

Niet op 
prachtige 

weilanden!

Zonnepanelen 
op bestaande 
daken heeft 

onze voorkeur

Windturbines op 
zee. Landelijke 

coördinatie over 
windmolens. Niet 

regionaal.

zorgen om 
gezondheidsklachten, 

wetenschappelijk bewezen 
als het gaat om 

windparken. zie recent 
kranteartikel van DEI 

waarin bekende medicie 
inzitten

ErV: zon op dak 
wodt te 

makkelijk buiten 
beschouwing 

gelaten

Het is absurd om 
windmolens van 200 meter 
of hoger in het landschap 

te zetten. Nederland is een 
plat land, daar horen dit 

soort objecten niet in thuis. Hoe zorgen we ervoor dat 
de afweging tsusen 

bezetten landbouwgrond 
en andere typen 

zonneplaatsing goed 
gemaakt wordt? Oppassen 

voor opportunisten.

zorgen om buurtconflicten. 
Projectonwikkelaars zijn 
misschien al bezig met 

grondeigenaren die er zelfs 
ook niet wonen met het 

ontwikkelen van 
windmolens

Slagschaduw

Veel schade voor 
vogels en 

insecten.Er bestaan 
ook andere typen 

windmolens. Is daar 
al eens naar 

gekeken

lichtvervuiling

Afbreken van 
de 'hardware' - 
waar gaat het 

materiaal 
naartoe?

ErV: Waarom wil 
de gemeente 

meer dan 100% 
overbieden

Waarom 
geen 

kleinere 
windmolens

Natuur kost geld, 
energieopwekking 
levert geld op. Dat 
lijkt aantrekkelijk. 

Maar Lochem moet 
de natuur 

beschermen.

ErV: Uit de enquete is 
gebleken dat 98% van de 
inwoners van het BEO- 

gebied tegen grootschalige 
energie- opwekking is.

  Wat gaat de gemeente 
doen met dit feit?

Vraag mij af of 
alle feedback 
meegenomen 

wordt

horizonv
ervuiling

Gemeente kan beter 
inichtelijk maken waarom 
er nu al bepaalde locaties 
in beel zijn, dat komt toch 
doordat er zoveel locaties 
uitgesloten worden door 

natuuer - en andere 
landschappelijke 

bepalingen?

Behoud van de 
natuur, ook voor 

de toeristen, maar 
ook voor de 

dieren

ErV: zonneparken 
van 10- 

tallenhectares groot 
zijn niet ongemerkt 
in het landschap op 

te nemen

Waarom geen eigen 
buurtstrategie waarin 

omgeving zelf met ideen 
komt en in groene energie 

voorziet in plaats van 
bestemming voor industrie

Participatie mogelijkheden 
zijn nog volstrekt 

onduidelijk. Juist nu ook de 
positieve kanten belichten 
voor de omwonenden. Dat 
heeft positief effect gehad 

elders in het alnd.

NIeuwe 
inzichten dat 

RES niet nodig 
is. Zie artikel van 

Martien Visser

ErV: recent blijkt dat veel 
opgewekte windenergie 

rechtstreeks naar 
datacenters van amazon / 

google gaat. dit moeten we 
niet willen

Graag houden 
aan afstand 
bewoning 

windmolens 10 
keer de tiphoogte 
zoals in Duitsland

Beo gebied voorziet al in 
behoefte wat betreft 
groene energie door 

middel van zonne panelen. 
Waarom dan is dat gebied 

4 grote windmolens? 
eerlijker verdelen tussen 

andere kerngebieden

Zitten nesten van 
wespendieven op 

landgoed 
Ampsen.  

Windmolens niet 
handig


