
Van: 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 16:58

Aan: 
Onderwerp: Windmolenpark barlhammerweg

Beste , zoals afgesproken streef ik er naar (zekerheid heb ik dus niet) om op 
korte termijn jullie verzoek met betrekking tot het realiseren van een 
windmolenpark (tenminste start van het participatietraject) in de richting van het 
college te krijgen. Vooralsnog ga ik er vanuit dat de aanlevering van de stukken 
(beantwoording van jullie principeverzoek) richting het college circa 4 weken zal 
bedragen. NB. geen garantie dat het college in 1 keer wel/niet instemt…..
Portefeuillehouder mbt het onderhavige project is  
(duurzaamheid). Wanneer ea formeel ingerout is zal ik een duidelijker inzicht van 
de doorloop geven. Dit ook ivm jullie, parallel aan dit project, andere spoor.

Hopelijk voldoende informatie voor dit moment,

Grt en fijn weekend. 

Met vriendelijke groet,

gemeente Doetinchem

www.doetinchem.nl

Voor adressen en openingstijden zie www.doetinchem.nl/contact



Van: 
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 20:51

Aan: 
Onderwerp: RE: [Windpark Keppel] Situatie principeverzoek

Beste ,

Met grote verbazing heb ik onderstaande mail/verzoek gelezen.

Als gemeente zullen we ons nooit vastleggen op een datum om tot een bestuurlijke 
besluitvorming te komen. Zorgvuldigheid (en niet een "opgelegd" tijdspad) is in het 
kader van besluitvorming (en de ambtelijke voorbereiding hierop) voor ons het 
uitgangspunt en ook voor jullie van wezenlijk belang. 

Ook zullen wij jullie niet op voorhand over de inhoud van het collegeadvies informeren. 
Jullie worden direct na besluitvorming schriftelijk over ea geinformeerd.

Morgen zoek ik telefonisch contact met jou.

Mvrgrt, 

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van:  
Datum: 14-05-20 17:16 (GMT+01:00) 
Aan:  
Cc: 

Onderwerp: [Windpark Keppel] Situatie principeverzoek 

Beste , 

Deze week hebben we gesproken over dat er een concreet voorstel voor het principebesluit 

naar de portefeuillehouder wordt verstuurd. Volgens planning wordt deze dan op maandag 

(18-05) behandeld bij het portefeuilleoverleg en dan in week 22 bij het collegeoverleg. Fijn dat 

daarmee binnenkort duidelijkheid ontstaat. Graag zouden wij het voorstel op het besluit (of 

het ontwerpbesluit) willen ontvangen van de gemeente, zodat wij weten welk besluit er 

genomen gaat worden/waarover besloten gaat worden. Zou je het voorgenomen besluit op 

kort termijn kunnen sturen (binnen een week), zodat wij tijdig weten wat ons te wachten 

staat. 

Door jullie is aangegeven dat door de Omgevingskamer in januari al een positief besluit is 

genomen op ons principeverzoek. Zou je dit advies (of een verslag hiervan) kunnen toesturen? 

Tenslotte is door jullie aangegeven dat ons initiatief in beeld is in het kader van de RES. Mag ik 

ervan uitgaan dat ons initiatief past binnen de RES? Of zijn er nog belemmeringen te 

verwachten, zo ja, welke? 

Alvast dank. 

gebruiker 1
Markering

Igor Reintjes



Met vriendelijke groeten,

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to 

copyright and is sent for the personal attention of the intended recipient only. If you have 

received this email in error, please advise us immediately and delete it. You are notified that 

disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this 

information is strictly prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no 

viruses are present in this email, we cannot accept responsibility for any loss or damage arising 

from the viruses in this email or attachments. We exclude any liability for the content of this 

email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided in 

this email or its attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing. 

Van: 
Verzonden: 10 April 2020 11:44

Aan: 
CC: 
Onderwerp: [Windpark Keppel] Situatie principeverzoek 

Beste , 

Tijdens ons laatste telefonisch overleg van 8 april 2020 heeft u mij opnieuw laten weten dat de 

gemeente Doetinchem positief staat ten opzichte van het op 20 december 2019 ingediende 

principe verzoek (incl. bijlagen en aanzet participatieplan) voor de realisatie van windenergie 

op landgoed Keppel. Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met jullie positieve houding over het 

initiatief. 

In de afgelopen periode hebben we intensief contact onderhouden over dit project en stelden 

we samen vast dat:

� realisatie van windenergie noodzakelijk is om tijdig aan de klimaatdoelstellingen te 

kunnen voldoen;

� het project windenergie op landgoed Keppel feitelijk (ruimtelijk) de enige realistische 

mogelijkheid lijkt binnen de gemeentegrenzen van Doetinchem waar (grootschalige) 

windenergie gerealiseerd kan worden;

� het project een aansprekend project is juist omdat het bereiken van duurzame 

klimaatdoelstellingen in dit specifieke geval bijzonder goed samengaat het doel van de 

stichting (en maatschappelijke belang) versterkt van met duurzame instandhouding 

van de op landgoed Keppel rijkelijk aanwezige culturele en landschappelijke waarden. 

Tevens wordt het landgoed, als lokale partij, voor 50% eigenaar van het windpark, zijn 

er obligatiemogelijkheden voor de omgeving en wordt er een Windparkfonds mogelijk 

gemaakt. 

� De omgevingskamer van de gemeente Doetinchem in haar vergadering van januari 

positief heeft geadviseerd over het project;
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� het project voorziet in de door de gemeente gewenste participatiemogelijkheden en 

aanpak (zie mijn mail van 9 april 2020, het principeverzoek en de aanzet 

participatieplan) 

In het kader van de voortgang bespraken we dat er aan onze zijde een sterke behoefte bestaat 

voormelde positieve geluiden bevestigd te zien in de vorm van een formeel (positief) B&W 

principebesluit. Mede gelet op het feit dat inmiddels meer dan 4 maanden zijn verstreken, 

menen wij thans van de gemeente te mogen verwachten om ons binnen enkele weken 

(bijvoorbeeld voor 1 mei) een formeel principebesluit toe te sturen. Uiteraard begrijpen we 

dat dergelijke initiatieven (politiek) gevoelig kunnen liggen, maar daarbij zouden wij jullie ook 

bij kunnen helpen. Het opstarten van het participatietraject nemen wij erg serieus. Dit kost 

veel tijd. Wij willen echter pas dit intensieve traject opstarten als hiervoor ook bestuurlijk 

draagvlak voor is. De voorgestelde planning zoals in de aanzet participatieplan te zien is loopt 

inmiddels erg uit. 

Wij zijn uiteraard bereid om een overleg met de verantwoordelijke wethouder te hebben over 

ons initiatief en het principebesluit. 

Alvast dank. 

Met vriendelijke groeten,

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to 

copyright and is sent for the personal attention of the intended recipient only. If you have 

received this email in error, please advise us immediately and delete it. You are notified that 

disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this 

information is strictly prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no 

viruses are present in this email, we cannot accept responsibility for any loss or damage arising 

from the viruses in this email or attachments. We exclude any liability for the content of this 

email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided in 

this email or its attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing. 


