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Datum: 27 oktober 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
Het besluit van het college van 27 oktober jongstleden met betrekking tot het verzoek van 
aanvrager voor de medewerking aan de realisatie van een windmolenpark aan de 
Barlhammerweg in Doetinchem. 
 
Context 
Op 11 december 2019 heeft aanvrager de gemeente om een principemedewerking 
verzocht. Het verzoek betreft de realisatie van een windmolenpark van 4 à 5 windmolens 
van circa 230 meter (mast inclusief hoogste punt uiteinde wiek) in de nabijheid van de 
Barlhammerweg in Doetinchem (zie bijlage). 
Het voorliggende verzoek betreft geen uitgewerkt plan maar een indicatie van een 
zoekgebied voor de realisatie van windmolens. Hoeveel windturbines en waar deze precies 
komen te staan, ligt op dit moment nog niet vast en zal met het doorlopen van het 
participatieproces met de omgeving moeten worden uitgewerkt. 
Als college hebben we daarom besloten, alvorens wij een definitieve 
principemedewerking voor een inhoudelijke besluitvorming in behandeling willen nemen, 
aanvrager te verzoeken het plan in het kader van een participatieproces, samen met de 
omgeving op te pakken. 
Het verzoek en de voorgestelde procesmethodiek past binnen de uitgangspunten van het 
door u op 25 april 2019 vastgestelde beleidskader “duurzame energieopwekking in 
Doetinchem.  
Op grond van dit beleid worden in principe alle bronnen en vormen van duurzame 
energieopwekking door de gemeente in behandeling genomen. Alleen de realisatie van 
projecten (in dit geval opstelpunten voor windmolens) binnen het Gelders Natuur Netwerk 
(GNN) worden in principe uitgesloten. Deze restrictie zal de aanvrager ook in de verdere 
uitwerking van het plan moeten meenemen. 
Om de transparantie en de onafhankelijkheid van dit participatieproces te waarborgen, 
hebben wij aanvrager verzocht aansluiting te zoeken bij de gedragscode “Acceptatie & 
Participatie Windenergie” op land. Deze gedragscode is door meerdere landelijke partijen 
ondertekend, waaronder De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), de Stichting 
De Natuur- en Milieufederaties, de Stichting Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, 
de Vereniging Milieudefensie en de ODE Decentraal.  
Ook hebben wij aanvrager verzocht een onafhankelijk en deskundig gespreksleider (en 
notulist) voor het participatieproces aan te stellen. De aanstelling van een gespreksleider 
(notulist) door de aanvrager zal aan het begin van het participatieproces door beide 
partijen (dus ook omwonenden) akkoord bevonden moeten worden. In het kader van de 
zorgvuldigheid is dit naar onze mening essentieel voor het doorlopen van een goed 
onafhankelijk (financieel) participatieproces.  
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Kernboodschap 
Wij hebben u eerder aangegeven u over de eerste initiatieven in het kader van duurzame 
energieopwekking te informeren. Conform afspraak ontvangt u deze mededeling.  
 
Vervolg 
 
Communicatie 
Na ons collegebesluit ontvangt de aanvrager een antwoordbrief op zijn verzoek. 
Verder sturen we als gemeente zelf een informatiebrief naar omwonenden. In deze brief 
staat een korte toelichting op het project en het proces. In onze brief staat ook de 
aankondiging dat de aanvrager binnen zes weken met informatie komt over hun idee en 
het proces dat doorlopen gaat worden.  
Ook sturen we een brief naar het college van de gemeente Bronckhorst. 
Verder publiceren we een artikel in Doetinchems Vizier en op onze website. 
 
Participatie met omgeving 
Aanvrager zal samen met de omgeving tot een planuitwerking moeten komen. Dit 
uitgewerkte plan zal in de toekomst door aanvrager als een definitief verzoek voor een 
principemedewerking bij de gemeente moeten worden ingediend. Wij hopen u in een 
latere fase, na onze besluitvorming over een uitgewerkt plan, verder over het 
onderliggende verzoek te informeren. De start van de ruimtelijke procedure (herziening 
van het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning) is afhankelijk van een positieve 
afronding van deze voorgaande stappen. 
 
Bijlage 
Project zoekgebied windmolens gemeente Doetinchem en GNN 
 


