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Aan het College van B en W van de Gemeente Doetinchem 

cc. Gemeenteraad Doetinchem 

 

 

Barendrecht: 17 februari 2021 

 

Geacht College van B en W, 

 

Wij hebben kennis genomen van uw schrijven aan inwoners d.d. 28 oktober 2020 met als kenmerk: 
1337881/1545607 (bijlage 1), waarin u ons informeert over uw akkoord voor principe medewerking 
aan de realisatie van een windturbinepark nabij de Barlhammerweg en de Oude IJssel nabij Laag-
Keppel. 

De stichting: “Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik” is ook groot voorstander van verduurzaming, 
maar dan wel op een manier die echt duurzaam is voor mens, natuur en (onze) leefomgeving, waarin 
gezamenlijk met alle belanghebbenden, waaronder nadrukkelijk ook de inwoners, wordt 
samengewerkt aan een adequate en draagkrachtige oplossing. 

Een royaal draagvlak vanuit de inwoners over de wijze waarop de verduurzaming plaatsvindt is 
cruciaal in dit grote veranderingstraject binnen onze samenleving. 

Het is evenwel bepaald onze indruk dat de inwoners (ook van buurgemeenten) volstrekt 
onvoldoende worden betrokken bij dit project. 

 

In dit schrijven informeren wij u over de formele bezwaren die wij op dit moment hebben over de 
gehanteerde werkwijze die door de gemeente Doetinchem is en wordt gevolgd.  

a) Omwonenden/inwoners worden door de gemeente Doetinchem niet tijdig, open, eerlijk, en 
transparant geïnformeerd; 

b) Raadsleden van de gemeente Doetinchem worden in de communicatie door het eigen 
college onjuist voorgelicht, bovendien worden, zoals hiervoor onder a. reeds gesteld, ook de 
raadsleden niet tijdig geïnformeerd; 

c) Onderstaand wordt u nu door ons geïnformeerd over een 18-tal onderwerpen waarvan wij 
het ronduit belangrijk vinden dat u daarvan althans op de hoogte bent. 

Hieronder zullen wij bovenstaande onderdelen toelichten. Wij sluiten niet uit de bezwaren op een 
later moment verder aan te vullen.  

 

Ad a) omwonenden worden niet, noch tijdig, open, eerlijk, of transparant geïnformeerd. 

Het heeft sterk onze verwondering gewekt dat u, als bevoegd gezag, inwoners (lees: 
belanghebbenden) op geen enkele wijze eerder over het principeverzoek heeft geïnformeerd. 

Al zeker, omdat uw wethouder duurzaamheid publiekelijk heeft aangegeven dat dit onderwerp zeer 
gevoelig ligt bij inwoners. 

Het principe verzoek dateert immers al van: 11 december 2019. Waarom heeft het college zijn 
omwonenden en andere belanghebbenden niet eerder geïnformeerd? 
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U, als bevoegd gezag van de gemeente Doetinchem, bestaat immers, gelet op de in het 
maatschappelijk verkeer geldende algemeen bestuursrechtelijke normen het fatsoen, zo niet de 
plicht, om belanghebbenden ten aanzien van een en ander tijdig en adequaat te informeren. 

Die informatie is pas verstrekt nádat hierover de besluitvorming in het college heeft plaatsgevonden. 

Dit is in strijd met de geest van de Omgevingswet en levert tevens strijd op met het algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur dat een zorgvuldige voorbereiding vereist. Ook is het in strijd met de 
“Gedragscode voor & participatie Windenergie”, waarbij u zelf een verzoek heeft gedaan aan de 
initiatiefnemer van het windpark om hieraan te voldoen. 

Dat is niet alles. Er zijn sterke aanwijzigingen dat informatie is achtergehouden. Wethouder 
Langeveld heeft in een gesprek medio oktober 2020 met een journalist van de Gelderlander, (bron: 
bij ons bekend) aangegeven dat hij geen weet heeft van dat er een principeverzoek zou liggen. 
Enkele dagen later werd de aanwezigheid van een principeverzoek door een woordvoerder van de 
gemeente aan diezelfde krant weer wél bevestigd, aangezien de gemeente niet anders kon, omdat 
dit zowel via de Provincie Gelderland als vanuit de initiatiefnemer in een e-mail aan ons was 
bevestigd (zie bijlage 2: d.d. 10 september 2020). Deze e-mail is tussentijds door ons gedeeld met 
een journalist van de Gelderlander. 

Uiteindelijk wordt er dan in een artikel van de Gelderlander, de dato: 25 oktober 2020 (zie bijlage 3), 
door de heren Langeveld en Ydema (directeur AGEM) voor het eerst over een plan van 4 à 5 
windturbines in het groene gebied langs de Oude IJssel gesproken en dat terwijl het aan u gerichte 
principeverzoek al sinds 11 december 2019 bij u ligt. Hierin wordt aangegeven dat pas rond 18 
oktober (“sinds vorige week”) duidelijk werd dat er plannen zijn om turbines te plaatsen in het 
desbetreffende gebied en wordt daarin tevens aangegeven dat het principeverzoek nog niet is 
meegenomen in de energiemonitor.  

Tevens blijkt uit informatie vanuit een door ons gedane WOB-verzoek onomstotelijk dat uw 
gemeente en de gemeente Bronckhorst reeds in 2018 en 2019 quote: “Met beide gemeentes door 
wethouders en ambtenaren duurzaamheid, verschillende positieve gesprekken zijn geweest”, met de 
initiatiefnemer (zie bijlage 4: e-mails 9 oktober 2019 en 14 november 2019). Tevens worden in deze 
schrijvens nogmaals bevestigd dat de Gemeente Doetinchem positief tegenover dit plan staat en 
geen belemmeringen ziet.  

Dit alles is een tamelijk twijfelachtige voorstelling van zaken en vormt een bewijs dat er geen 
waarheid wordt gesproken. 

Binnen uw gemeente Doetinchem is er reeds in januari 2020 een positief advies door de 
Omgevingskamer afgegeven (bijlage 5) en op 18 mei 2020 zou het principebesluit naar de 
portefeuillehouder wethouder Langeveld gestuurd worden (bijlage 6). Uit deze bijlage 6 blijkt uit een 
bericht van 10 april vanuit Greentrust richting de gemeente Doetinchem, dat (citaat): ‘de afgelopen 
periode we intensief contact hebben onderhouden over het project’ en dat men op 8 april 2020 in een 
telefonisch overleg opnieuw heeft laten weten dat de gemeente Doetinchem positief staat ten 
opzichte van het principe verzoek. 

Voorts is het initiatief reeds in mei 2020 in beeld bij de RES-regio Achterhoek. Binnen de RES-regio 
speelt uw wethouder Langeveld diverse belangrijke rollen, waaronder die van bestuurlijk trekker 
voor de gemeenten in de Achterhoek, maar is hij het ook alleen aan wie de RES-coördinator, de heer 
Duenk, op dat moment verantwoording aan moet afleggen. Dit is bevestigd door de heer Duenk, in 
diens hoedanigheid van RES-coördinator (zie passage 1 uit het gespreksverslag; bijlage 7). 

Ook op een vraag van de heer Duenk over de aanwezigheid van een principeverzoek aan de heer 
Langeveld, heeft de heer Langeveld aangegeven dat hij wel eens iets vernomen had van een plan op 
Landgoed Keppel, maar dat dit niet op grondgebied van Doetinchem zou zijn (zie passage 2; bijlage 
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7). Het is daarom niet aannemelijk dat de wethouder niets geweten zou hebben over dit plan; juist 
niet, omdat er door de initiatiefnemer in 2018 en 2019 al diverse gesprekken zijn gevoerd met, zowel 
de gemeente Doetinchem, als met de gemeente Bronckhorst, al dan niet in gezamenlijkheid (zie 
eerdere bijlage 4: e-mail 9 oktober 2019). 

Vanuit de gemeente Doetinchem, in casu uw wethouder, is richting diverse belanghebbende 
derhalve niet open, niet eerlijk, niet transparant en niet tijdig geacteerd en dat schuurt met het 
beginsel van Fair Play. 

 

Ad b) raadsleden van de gemeente Doetinchem worden in de communicatie door het eigen 
College niet geheel juist voorgelicht, en bovendien worden de raadsleden ook niet tijdig 
geïnformeerd. 

Het College van de gemeente Doetinchem heeft in het op: 28-10-2020 gedateerd schrijven aan 
omwonenden kenbaar gemaakt dat men al akkoord is met het verzoek van de aanvraag tot 
principemedewerking. In de Mededeling van het college aan uw Raad (2020-120), d.d. 27 oktober 
2020 (bijlage 8), wordt over een akkoord echter niet gesproken en wordt daarin zelfs gesuggereerd 
dat er nog een definitief besluit zal moeten worden genomen. In onze ogen wordt de Raad ten deze 
door het college niet geheel juist voorgelicht. In de informatieve raadsbijeenkomst van 2 december 
2020, heeft de wethouder mondeling aangegeven dat (citaat): ‘we niet hebben gezegd dat we nu al 
medewerking verlenen’. 

In ieder geval, zo komt het ons voor, is er sprake van een discrepantie tussen hetgeen intern en 
extern wordt gecommuniceerd. 

De wethouder maakt pas melding van het initiatief van het windpark aan de Raad in de: “Mededeling 
van het college aan de gemeenteraad (2020-120)”, gedateerd op: 27 oktober 2020. De 
besluitvorming van het college heeft overigens pas plaatsgevonden op: 3 november 2020 (zie 
besluitenlijst aldaar) met een uitgesteld openbaar besluit van 27 oktober. De “Mededeling van het 
college aan de gemeenteraad (2020-120)” wordt overigens pas in de beeldvormende 
raadsvergadering van 2 december besproken. De brief aan de inwoners over het besluit van het 
college dateert echter al van 28 oktober 2020. De brief aan de inwoners is dus eerder gedateerd dan 
dat het uitgestelde besluit openbaar is gemaakt; uitermate onzorgvuldig. Dit niet vooraf tijdig 
inlichten van uw inwoners toont aan dat dit besluit binnen het College van B en W reeds op 
voorhand vaststond, hetwelk blijk geeft van het niet respectvol meenemen van uw inwoners en 
omwonenden/belanghebbenden. Deze werkwijze creëert geen draagvlak en/of participatie . Voorts 
is dit bijna een jaar (!) nadat het principeverzoek door uw gemeente is ontvangen. 

Er is nu een jaar van voorbereiding gepasseerd, zonder dat u de Raad adequaat informeert. De Raad 
is een gremium dat namens de inwoners uwer gemeente is gekozen als hun vertegenwoordigend 
lichaam en vormt in wezen het hoogste orgaan binnen uw institutie, maar dit besluitvormend 
lichaam wordt door u niet tijdig en niet geheel juist geïnformeerd. 

Hoe kan het dan zijn dat die Raad op grond van gebrekkige en onjuiste informatie een evenwichtig, 
objectief en dus juist besluit neemt? 

Uit de aan ons toegezonden WOB-stukken blijkt dat intern binnen de gemeente Doetinchem er al in 
januari 2020 door de afdeling Ruimtelijke Ordening groen licht is gegeven voor dit windturbineplan 
(zie eerdere bijlage 5). 

Graag worden wij door u per omgaande geïnformeerd over de werkelijke status van het 
principeverzoek - is er nu wél of géén akkoord ten aanzien van dat verzoek? -  en de exacte 
procesgang die is/wordt gevolgd (mét tijdslijnen). 
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Ook vragen wij u om duidelijk aan te geven op welk moment uw inwoners en belanghebbenden de 
mogelijkheid zullen krijgen om, anders dan door in bezwaar te gaan, in verzet ter zake van de 
komende besluitvorming in dit traject te kunnen komen. 

 
Ad c) enkele belangrijke onderwerpen waarvan u op de hoogte moet worden gebracht 
 
Wij vinden het van belang dat niet alleen u, als College van B en W, maar met name ook uw Raad, op 
de hoogte wordt gesteld van de volgende onderwerpen. 

Reden waarom wij u nadrukkelijk vragen om de inhoud van dit schrijven met uw Raad te delen door 
dit schrijven als formeel ingekomen stuk op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. 

1) Uit de informatie verkregen uit een WOB-verzoek gedaan bij de provincie Gelderland blijkt 
dat de gemeente Doetinchem en de Provincie nog ‘in het krijt’ staan bij het Landgoed Keppel, 
(zie bijlage 9) aangezien men hoogspanningsmasten op het landgoed heeft moeten 
tolereren. Markant punt is dat het landgoed tot aan de Raad van State heeft geprocedeerd 
om dit tegen te houden i.v.m. aantasting van het natuurschoon, etc.!  
Saillant détail is hier, dat er toen, bepaald ánders dan nú, aan de zijde van het landgoed geen 
aanmerkelijke geldelijke belangen in het geding waren bij de familie van Lynden.  
 

2) Heeft uw Raad er weet van dat de plannen van de initiatiefnemer Landgoed Keppel plaats 
vinden onder valse voorwendselen? Het Landgoed Keppel wil alternatieve geldstromen 
genereren om het landgoed exploitabel te maken. Echter de cijfers van dat landgoed zijn 
prima. Men doet het voorkomen als zou men armlastig zijn. Het tegendeel is echter waar.  
 
De familie van Lynden, als eigenaren, behoort tot (zo niet de grootste) dan toch tot één van 
de grootste particuliere grootgrondbezitters van Nederland met een zeer groot vermogen. 
De waarde van de bezittingen van het Landgoed Kasteel Keppel BV en de Stichting Pallandt 
van Keppel wordt geschat op ruim € 65 mln. Met de komst van windturbines gaan wij deze 
puissant vermogende familie nog aanmerkelijk rijker maken, terwijl de gezondheid van 
omwonenden op het spel komt te staan en dat alles ook nog eens met behulp van 
overheidssubsidies. 
 
Samen met de gemeente Bronckhorst of via een provinciaal inpassingsplan voor misschien 
nog eens 10 tot 12 windturbines binnen de grenzen van gemeente Bronckhorst zal de totale 
nettowinst voor de grondeigenaren in 20 jaar tijd op € 30 mln. uitkomen (jaarlijks €100.000 
netto per windturbine * 15 windturbines = €1,5 mln. (bron: gesprek Greentrust zie bijlage 
10). 
 
Dit is bij lange na niet nodig voor de exploitatie van het Landgoed. Uit de jaarcijfers 2019 van 
de Stichting blijkt een winst van € 180.000 in 2019 en een eigen vermogen van € 11 mln. bij 
circa 13,7 mln. totaalvermogen. Ook Landgoed Kasteel Keppel BV toont vergelijkbare cijfers.  
Overigens hebben de eigenaren van Landgoed Keppel de vele verzoeken om met de 
inwoners in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen om, zowel het landgoed met 
behulp van de inwoners langjarig exploitabel te houden, alsook om mee te denken over 
verduurzaming, voortdurend in de wind geslagen. Er wordt van die zijde zelfs niet gereageerd 
op de herhaaldelijke verzoeken onzerzijds om in gesprek te gaan of doorverwezen naar een 
rentmeester. Hun belang is méér dan duidelijk. Het gaat de familie van Lynden louter en 
alleen om het genereren van zoveel mogelijk geld en om nóg vermogender te worden dan zij 
al zijn. 
Overigens is deze zelfde familie van Lynden ook actief bezig een windpark op Landgoed 
Hemmen te realiseren (met vergelijkbare strubbelingen met de omgeving). 
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3) Het is volstrekt duidelijk dat vanuit de gemeente een spel wordt gespeeld dat ernstig één van 
de beginselen van behoorlijk bestuur aantast, namelijk dat van: Fair Play. Ziende op het reeds 
afgelopen traject en gelet op de lopende gesprekken, is er naar onze mening duidelijk sprake 
van vooringenomenheid, welk fenomeen een onmiskenbaar element is binnen het 
bestuursrechtelijk beginsel van Fair Play.  
Vanuit een gesprek met de coördinator Regionale Energie Strategie regio Achterhoek weten 
wij dat al lang en breed bekend is, dat er in ieder geval op een viertal locaties in de 
Achterhoek windturbineparken zullen gaan verrijzen. De inwoners kunnen (zeggens): “hoog 
en laag springen, maar die komen er toch!”. Ons zijn deze locaties bekend gemaakt door de 
coördinator van de RES-regio Achterhoek.  
Vraag voor uw wethouder Langeveld: Hoe kan het dat de RES-coördinator aangeeft dat er in 
de Achterhoek al vier gebieden zijn bepaald waar windturbines komen, waaronder op 
landgoed Keppel, en dat de inwoners van die regio’s daar nog niets van weten? Door 
vertegenwoordigers van de gemeente Doetinchem is reeds in mei aangegeven dat dit plan in 
beeld is in het kader van de RES! (zie eerder bijlage 6). Dit, terwijl uw wethouder Langeveld 
samen met de heer Ydema in het krantenartikel d.d. 25 oktober 2020 (zie eerder, bijlage 3) 
zegt dat dit plan niet is meegenomen in de energiemonitor (van de RES). 
 

4) Vanaf 2018 hebben er tussen het Landgoed Keppel/Greentrust al diverse gesprekken 
plaatsgevonden met de wethouders Langeveld (gemeente Doetinchem) en Hofman 
(gemeente Bronckhorst) over de windturbineplannen op het Landgoed Keppel (zie eerder, 
bijlage 4). In de informatieve raadsbijeenkomst (2 december 2020) heeft de wethouder 
aangegeven dat er geen “vlekkenkaart” zou zijn. Deze kaart is er echter wel degelijk en die 
kaart hebben wij in oktober 2020 mogen ontvangen van de coördinator RES Achterhoek, een 
functionaris die onder leiding van uw wethouder Langeveld opereert. 
Dit zo zijnde, heeft het er alle schijn van dat uw heer wethouder Langeveld een wat 
moeizame relatie onderhoudt met de waarheid. 
 

5) De windplannen van Landgoed Keppel reiken verder dan alleen het grondgebied van 
Doetinchem. De windplannen van Landgoed Keppel zijn ingedeeld in twee fasen: fase 1: op 
gemeente grond Doetinchem (4-5 windturbines) en fase 2: op gemeentegrond Bronckhorst 
(10-12 windturbines). De netto winst per windturbine per jaar van € 100.000 voor de 
initiatiefnemer, id est: de landgoedeigenaren in propria persona. (Bron: Greentrust; zie ook 
gespreksverslag in bijlage 10). 
 

6) Sinds 17 juli 2020 lag er een WOB-verzoek van onze stichting, de “Stichting Tegenwind 
Keppel en Eldrik”, bij uw gemeente. De gevraagde informatie had uiterlijk 16 september 
moeten zijn aangeleverd. Per die datum werd echter maar een beperkt deel (info van: 1 
januari 2017 t/m 2018) van de gevraagde informatie verstrekt. De belangrijkste informatie 
mochten wij eerst 6 weken later ontvangen, namelijk pas op: 29 oktober; nota bene 2 dagen 
na de besluitvorming op 27 oktober door uw college.  

De gemeente Doetinchem heeft kennelijk heel bewust de informatie gedeeltelijk 
achtergehouden en pas later verstrekt en dusdoende daarmee,met voorbedachte rade, 
d.w.z. opzettelijk, gewacht tot ná de besluitvorming; het daarmee tijdig kunnen opkomen 
tegen het gevallen besluit succesvol frustrerend. 

Desgevraagd werd direct na ontvangst van de eerste tranche aan informatie, door een 
medewerker van de gemeente, ene heer. J. Janssen, onomwonden en botweg geweigerd om 
dan alleen maar het principeverzoek in het kader van ons WOB-verzoek te sturen, onder het 
mom, dat dit mogelijk wel bij de volgende tranche zou zitten. 
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7) In het kader van het door ons gedane WOB-verzoek hebben wij, aantoonbaar, lang niet alle 
gevraagde informatie van u mogen ontvangen. 
Vanwege één uwer medewerkers is ons schriftelijk bevestigd, dat wij niet de informatie 
hebben ontvangen welke voorhanden was bij de RES-Achterhoek (welke info ons ook was 
toegezegd door dhr. Duenk), maar uitsluitend de documentatie die voorhanden was bij de 
gemeente Doetinchem. 
Vanuit diverse WOB-verzoeken, elders gedaan, hebben wij andere stukken ontvangen; 
documenten die wij ook via Doetinchem hadden moeten krijgen. 
Aangezien er geen lijst met niet verstrekte stukken aanwezig is moeten wij er wel van uit 
gaan dat alle stukken geleverd zijn, schoon er twijfels blijven. 
Wij kunnen aantonen dat de gemeente Doetinchem ons niet juist en volledig informeert. 
Wij geven één voorbeeld en verwijzen daarbij naar bijlage 11 van een e-mail van een 
beleidsmedewerkster planologie/duurzaamheid van de gemeente Doetinchem, gedateerd op 
19 september 2019, waarin zij aangeeft dat zij geen opmerkingen heeft over de brief die 
Greentrust/Landgoed Keppel wil verspreiden in Keppel in verband met een op handen zijnde 
kerkbijeenkomst voor inwoners. Het is ons bekend dat wij hiertegen bezwaar zouden hebben 
kunnen maken, maar onze ervaring hiermee is dat dit een zeer tijdrovende en dure 
aangelegenheid is, waarbij het resultaat in ieder geval ongewis zal zijn. Dit mede, omdat, 
indien de gemeente aangeeft aan de bezwaarschriftencommissie alle bij hun bekende 
stukken te hebben overhandigd, wij in die bezwaarschriftenprocedure niet hard zullen 
kunnen maken dat er in dat kader vanuit gemeentelijk oogpunt minder gewenste stukken 
worden achtergehouden. Gezien het voorgaande heeft het er alle schijn van dat dit laatste 
zeker niet ondenkbaar is. 
 

8) Het “Koersdocument Achterhoek” (opgesteld door o.a. 2 medewerkers van de gemeente 
Doetinchem, mw. K. Legtenberg en mw. J. Wentink en 1 medewerker van AGEM, de heer J. 
Harbers) is door u nimmer formeel besproken met uw raad. 
Waarom is dit document met diverse belangrijke uitgangspunten voor het samen werken 
naar een duurzame Achterhoek nimmer formeel besproken in de gemeenteraad?  
Eén van de uitgangspunten is een bescherming van een beschermd stads- en dorpsgezicht 
met een 2 km-zone (zie bijlage 12). Wij vragen, zowel aan u, als aan de Raad, dit 
Koersdocumenten alsnog te bespreken en de uitgangspunten, waaronder de 2-km zone 
rondom beschermd stads- en dorpsgezicht, alsnog op te nemen in uw eigen Beleidskader 
‘Duurzame Energieopwekking’. Datzelfde vragen wij u voor het uitgangspunt van uitsluiting 
van grote windturbines in de als ‘hoog’ en ‘zeer hoog’ gekwalificeerde landschappen. 
Voorts gelieve u er nadrukkelijk rekening mee te houden dat in de buurgemeente 
Bronckhorst deze uitgangspunten in beleidsmatige zin al wél zijn opgenomen in haar 
‘Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst’. 
 

9) Er is in de gehele energietransitie een in één persoon verenigde drievoudige rol weggelegd 
voor uw wethouder, de heer Langeveld. Hij is immers naast wethouder, tevens de voorzitter 
van het bestuur van de AGEM Coöperatie en óók nog eens bestuurlijk trekker van de RES-
regio Achterhoek en daarmee (tot voor kort) tevens leidinggevende van de coördinator RES-
regio Achterhoek, de heer Duenk. 
Dit in een personele unie verenigd ‘driemanschap’ staat ons inziens duidelijk in de weg aan 
een heel nodige objectieve oordeelsvorming binnen die genoemde overlegstructuren. 
 

10) Is uw Raad wel bekend met het feit dat AGEM mede-initiatiefnemer is bij windproject 
Landgoed Keppel? En dat AGEM het 50% lokaal eigenaarschap gaat invullen, aangezien 
AGEM makkelijker de benodigde financiering bij BNG of Rabobank (waar David van Lynden 
initiatiefnemer, manager Circulaire Economie is) kan invullen? Dit is aan ons medegedeeld 
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door de heer Tijmen Keesmaat, directeur Greentrust (zie gespreksverslag, zie eerder bijlage 
10).,  
Waarom wordt de gemeenteraad van Doetinchem daarover op geen enkele wijze 
geïnformeerd? AGEM is, zoals u weet, opgericht door 8 Achterhoekse gemeenten, 
waaronder de gemeente Doetinchem. 
Uw wethouder, de heer Langeveld, naast Wethouder ook bestuurlijk trekker van de RES- 
regio Achterhoek én Voorzitter van de AGEM Coöperatie, waarin hij zich als voorzitter van 
het bestuur, samen met andere vertegenwoordigers van gemeenten uit de Achterhoek, 
bevindt in de situatie van een drievoudige personele unie en hij daarmee dus ook aan het 
stuur zit bij AGEM.  
 

11) U en hopelijk ook uw Raad weten dat Landgoed Keppel en ook AGEM bij de provincie eind 
2019 al een overeenstemming hebben bereikt over een verzoek tot een Provinciaal Inpassing 
Plan (zie bijlage 13 en eerdere bijlage 4)? 
Dit staat in betrekking tot de destijdse verwachting dat de Gemeente Doetinchem positief 
zou besluiten over een windpark (dit werd geconcludeerd door Greentrust uit de vele 
gesprekken met uw gemeente), waartegenover de Gemeente Bronckhorst door het 
aannemen van een amendement, dd. 31-10-2019, tot 2022, in ieder geval geen verzoeken 
tot realisatie van een windpark in behandeling zal nemen. 
 

12) Is uw Raad er ook van op de hoogte dat inwoners van de gemeente Bronckhorst door de 
gemeente Doetinchem binnen een straal van 2,3 km van de potentiële plaatsen van 
windturbines (10 keer de tiphoogte) zijn geïnformeerd, maar dat door uw gemeente andere 
criteria zijn aangelegd voor de eigen inwoners, aangezien lang niet alle binnen die 2,3 km-
zone wonende burgers van Doetinchem zijn geïnformeerd?  
Als de gemeente Doetinchem het naar de regelen der kunst zou hebben gedaan, dan zou zij 
ook alle inwoners van De Huet hebben geïnformeerd. Nu is slechts een klein deel 
geïnformeerd en volgens uw medewerker, ene heer J. Janssen, zou dat bewust zo zijn 
gedaan, omdat het niet haalbaar zou zijn geweest iedereen (naar behoren) te informeren. 
Wellicht bestaat er angst voor weerstand. Het in dat perspectief bewust nalaten van het 
verstrekken van informatie lijkt ons te getuigen van een zekere mate van 
vooringenomenheid en strijdt dit alsdan met het bestuursrechtelijk beginsel van Fair Play. 
 

13) Waarom worden inwoners niet geïnformeerd over het feit dat u de aanvrager van het 
principeverzoek heeft verzocht de “Gedragscode voor & participatie Windenergie" op land te 
accepteren en dat de aanstelling van een gespreksleider door de aanvrager aan het begin van 
het participatieproces door beide partijen (dus ook omwonenden) akkoord bevonden moet 
worden."? Dit wordt niet vermeld in het schrijven dat omwonenden van de gemeente 
hebben ontvangen. Deze onvolledigheid achten wij een onzorgvuldige gang van zaken. 
 

14) Wij verwachten trouwens dat dit participatie traject louter voor de bühne zal worden 
opgevoerd, want via mede-initiatiefnemer AGEM (waar dhr. Langeveld voorzitter van is) 
wordt er een constructie opgetuigd, waarbij de gemeente(n), waar nodig via een verzoek tot 
een provinciaal inpassingsplan, buitenspel word(t)(en) gezet, mede omdat via de 
electriciteitswet de provincie voor duurzaamheidsinitiatieven > 5MW opwek, formeel 
bevoegd gezag is. Via de AGEM-constructie (waar uw wethouder Langeveld aan het stuur 
zit!) wordt dan om de eigen beleidsregels van de gemeente Doetinchem (waar dhr. 
Langeveld wethouder is!) heen het plan alsnog gerealiseerd. En door dit traject ook via AGEM 
aan te vliegen wordt het democratisch proces met een beslissende rol voor u als college 
tezamen met de Raad, als wettig Bevoegd Gezag (medewetgever), zo lijkt het, volledig 
buitenspel gezet. Met deze constructie en de bemoeienis van gemeenten bij AGEM bestaat 
er in ieder geval het niet onaanzienlijke risico van een onverantwoorde mate van 
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belangenverstrengeling die een forse inbreuk maakt op een zuiver objectieve 
oordeelsvorming en in welk licht de gemeenten van de Achterhoek daarin bepaald een nogal 
twijfelachtige rol lijken te spelen. 
 

15) Wethouder Langeveld heeft als nevenfunctie bij uw gemeente opgegeven, dat hij lid is van 
de raad van commissarissen bij AGEM (bijlage 14), daarmee de suggestie wekkend dat hij 
alleen maar toezicht houdt. In werkelijkheid is hij voorzitter/bestuurder van de coöperatie 
AGEM en dat al sinds 2014, zoals blijkt uit de KvK-gegevens (bijlage 15). Hij houdt geen 
toezicht, maar draait als bestuurder direct aan de knoppen bij AGEM. Op deze wijze geeft uw 
wethouder een verkeerde voorstelling van zaken en wordt de Gemeenteraad, bij het niet 
doorzien van deze schimmige beeldvorming, door hem op het verkeerde been gezet, om nu 
nog maar geen zwaardere termen te gebruiken. 
 

16) Volledigheidshalve wijzen wij u ook nog op een het eindrapport “Omgevingswet 
Doetinchem” van januari 2020. Daarin wordt weliswaar gesproken over de energietransitie 
(van het gas af), maar wordt er met geen woord gerept over windmolens of –turbines. Er 
staat ook op blz. 9 onder: “Opgaven” in de laatste zin van de eerste alinea een niet 
onbelangrijke zinsnede opgetekend (citaat): Dwars door het deelgebied, vanaf de Oude IJssel 
naar het zuidoosten, door het groene hart van De Huet en het oostelijk buitengebied van 
Dichteren, door naar Wijnbergen, loopt een ecologische verbindingszone. Amfibieën, vogels 
en vlinders maken gebruik van die zone. De gemeentelijke ambitie is om deze zone te 
behouden en beschermen. 
KORTOM; daar kan men als bestuursorgaan, zijnde dit immers ‘eigen gemeentelijk beleid’, 
niet omheen, maar de plaatsing van windturbines staat intussen wel voor een deel gepland in 
deze zone. 

 
17) Tevens willen wij u hierbij ook informeren over de gezondheidsrisico’s die hoge windturbines 

veroorzaken. We hebben u op 15 december reeds geattendeerd op een uitzending van 1 
vandaag over de overlast van hoge windturbines. We wachten nog op een reactie hierop, 
zoals door ons gevraagd, uwerzijds.  

 
18) Recent is er een zwaarwegend wetenschappelijk rapport verschenen genaamd: ‘Voorkom het 

windturbinesyndroom’ (zie bijlage 16) waarin wetenschappelijk de gezondheid gevaren van 
hoge windturbines worden aangetoond. We vragen u hier dringend notie van te nemen en in 
mogelijke toekomstige besluitvorming mee te wegen/nemen. 
 

Tot slot: in haar duurzaamheidsbeleid heeft de gemeente Doetinchem opgenomen dat sprake moet 
zijn van 50% medezeggenschap met de omgeving. Kunt u aangeven wat daaronder wordt verstaan 
en aan welke criteria dan meetbaar getoetst zal gaan worden om die 50% medezeggenschap aan te 
tonen? 

Graag willen wij van u weten hoe het besluitvormingstraject eruit ziet, welke de tijdslijnen daarin zijn 
opgenomen, en op welke wijze wij als inwoners en belanghebbenden op een en ander invloed 
kunnen uitoefenen en de mogelijkheid van inspraak zullen hebben. Tevens vernemen wij graag een 
adequaat antwoord op de verschillende vragen die wij her en der in bovenstaande hebben gesteld. 
 
Hoogachtend, 
 
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik 
 

AANTAL BIJLAGEN: 16 
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het DEI over gezondheid en energietransitie  


