7 Mandaatbak: "De kiezer is een nono"
Een vierluik over hoe de komst van grote windturbines is verankerd in
provinciale en gemeentelijke coalitie-akkoorden en beleidsdocumenten
WIE WIL ER EIGENLIJK WINDURBINES? BIJNA NIEMAND!
IS ER EEN MANDAAT VOOR GROTE WINDTURBINES? NEE!
WAAROM KOMEN ZE DAN? MACHT, MAKKELIJK EN GELD!

DEEL 1: HOE THORBECKE ZICH IN ZIJN GRAF OMDRAAIT
Het windturbinespook waart door de Achterhoek. Waar de initiatieven hiertoe als paddenstoelen uit de
grond schieten, groeit ook het verzet. In de Achterhoek, maar specifiek ook in Doetinchem en
Bronckhorst. Want wat blijkt: de burger heeft nooit toestemming gegeven aan de gemeente om
windturbines te plaatsen, de regerende coalities hebben dit ook nooit in het coalitieprogramma
opgenomen. Integendeel.
Een artikel over hoe de burger buitenspel wordt gezet door twee wethouders van GroenLinks en een
volksraadpleging angstvallig wordt vermeden.
In het coalitieakkoord Samen voor Gelderland is het bestuur van de provincie heel duidelijk. Men wil
alles in het werk stellen om samenwerking en partnerschap kenmerken te laten zijn van de bestuursstijl.
Voor de burger. Dat geldt ook voor het milieu. In 2030 moet een CO2-reductie van 55% zijn behaald.
Tot slot gaat de provincie de gemeenten helpen in hun streven naar duurzaamheid door kennis te delen
en te helpen met de regelgeving, zoals het afhandelen van bezwaren en het verlenen van vergunningen.
De provincie dekt dus de rug van de gemeenten bij duurzaamheid. Dat is ook belangrijk, omdat de
gemeenten in hun RES (waarvan er zes gebieden zijn in Gelderland) veel meer ambitie hebben dan is
voorgeschreven door de overheid. De zes regio's in Gelderland hebben een gezamenlijk concept RESbod ter waarde van 6,1 Terrawat uitgebracht. Dat is een overbieding van +74% van wat zou moeten om
in 2050 energieneutraal te zijn. Dat lijkt goed, maar hier krioelen legio adders onder het gras. De
grootste is dat deze ambitie vooral wordt ingevuld door de plaatsing van windturbines. Dat gaat snel en
levert veel op. Niet alleen stroom, maar ook geld.
Dit artikel gaat over de vraag of wij, als burger, de gemeenten en de hierin regerende coalities wel het
mandaat, dat wil zeggen: de opdracht, de bevoegdheid, hebben gegeven om zo ambitieus te zijn en om
zich daarbij uitsluitend te concentreren op windmolens. Het antwoord is: NEE! In een land waar
democratie de grondslag is van onze maatschappij, wordt dit gebrek aan mandaat door de huidige
gemeentebesturen met voeten getreden. Er wordt over u beslist, in plaats van met u beslist. Zonder dat
dit u duidelijk wordt gemaakt. Dit onjuiste en schimmige proces wordt hieronder uitgelegd.
We beginnen de zoektocht naar deze misstanden bij de basis, het zogenaamde Akkoord van Groenlo.
Want dit akkoord wordt door de machthebbers steeds gehanteerd als motivatie voor de plaatsing van
windturbines. Het eerste akkoord van Groenlo werd gesloten in 2009 als overeenkomst tussen acht
Achterhoekse gemeenten, waaronder de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Omdat dit akkoord
als te beperkend werd ervaren, is dit akkoord bijgesteld tijdens een conferentie op 27 november 2013.
Hierin verklaren de acht gemeenten van de Regio Achterhoek:

Hoewel het akkoord van Groenlo alleen door de gemeente Oude IJsselstreek expliciet wordt genoemd
in het coalitieakkoord, vinden alle gemeenten dit wel belangrijk, want men wil in 2030 energieneutraal
zijn.
De overeenkomst in 2030 energieneutraal te worden bestaat uit drie elementen. Energie besparen,
energie opwekken en energie afnemen. Het besparen van energie wordt gestuurd door eisen te stellen
aan nieuwbouw en soms gestimuleerd door financiële maatregelen. Maar het grootste deel van de
besparingen van energie wordt overgelaten aan initiatieven door particulieren, stichtingen en
ondernemers. De nadruk ligt ontegenzeggelijk echter bij energieopwekking. Hierbij ligt formeel het
accent op een ‘energiemix’ van alternatieve energievormen.
Als we de inhoud van het Akkoord vergelijken met de realiteit, valt op dat er twee grote verschillen zijn
tussen de afspraken op papier en de huidige, werkelijke, acties. In de eerste plaats is de energiemix
volledig uit balans, met een absoluut zwaartepunt bij de aanleg van grote windturbineparken. Aan
overige energieopwekkende of besparende maatregelen wordt nauwelijks aandacht besteed of worden
alleen voor de bühne vermeld. Een tweede opvallend verschil is de in stilte bijgestelde ambitie. Het
streven naar een energieneutrale Achterhoek is sluipenderwijs vervangen door de eis dit doel in 2030
te bereiken. Vooral wethouder Langeveld van Doetinchem hanteert dit als terugkerend motto, zonder
erbij te zeggen dat dit niet is afgesproken.
Nu mogen mensen ambities hebben en politici mogen dromen. Maar de politieke macht die de burger
ze heeft gegeven is niet gebaseerd op dromen, maar op het mandaat dat de kiezer deze politici heeft
gegeven. De kiezer heeft dit gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van de partijen in hun gemeente,
uiteindelijk resulterend in een coalitieakkoord. Dit akkoord is meestal een compromis, maar kan nooit
sterk afwijken van de verkiezingsprogramma's. Want daar heeft de kiezer immers niet voor gekozen.
Dat heet democratie.
Dus hebben wij de coalitieakkoorden van de acht gemeenten die samen de RES Achterhoek vormen
onderzocht en vooral gekeken of de hogere ambitie en de eenzijdige focus op het gebruik van
windturbines zijn terug te vinden in de coalitieakkoorden. Het antwoord hierop is: NEE. In geen enkel
coalitieakkoord wordt expliciet verwezen naar de bouw van grote windturbines (hoger dan 25 meter).

Sterker nog, bij twee gemeenten wordt de bouw van grote windturbines zelfs aan banden gelegd. De
gemeente Montferland geeft aan dat de voorkeur vooralsnog niet uitgaat naar de plaatsing van grote
windmolens. Winterswijk is nog explicieter: het moratorium ten aanzien van grote windmolens blijft
gehandhaafd. Die komen er dus niet.
De conclusie is dus glashelder: de ambitie die de gemeenten hebben vastgelegd in de RES heeft geen
democratische basis. Er is géén mandaat van de kiezer om de ambitie van 2030 mateloos op te schroeven
en grote windturbines willekeurig uit te strooien over de Achterhoek. Dus moeten de gemeenten terug
naar de kiezer en dit voorleggen. Zoals het hoort in een democratie. Dit betekent een volksraadpleging,
voordat onomkeerbare stappen zijn genomen die zijn gebaseerd op een staatkundig niet bevoegd beleid.
DEEL 2: BRONCKHORST: ONTKENNEN DAT ZE KOMEN, TOTDAT ZE STAAN
Hoe is de plaatsing van windturbines in de gemeente Bronckhorst politiek verankerd in een mandaat,
hoe gaan de coalitie en de wethouder hiermee om en wordt de burger gehoord of niet? Een
onthutsende ontdekkingsreis met een trieste conclusie. Maar we beginnen met wat er op papier staat.
Hoe hebben de drie partijen die regeren windturbines in hun verkiezingsprogramma opgenomen en dit
vertaald in het coalitieakkoord? Het staat hieronder.
Gemeente Bronckhorst, Coalitieprogramma (kader)
Om de gewenste bewegingen op gang te brengen gaan we werken vanuit het principe van de open en uitnodigende
overheid. Door de veranderingen in de samenleving verandert de rol van de overheid. Inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties nemen vaker zelf het initiatief. Van de gemeente vraagt dit een verbindende houding die
dienstbaar is aan de samenleving. Vanuit een open en uitnodigende houding luisteren naar de wensen, behoeften in
de samenleving. Wij zetten in op vroegtijdige participatie. Duidelijkheid over ambities, kaders en mogelijkheden is
daarbij nodig. En we laten zoveel mogelijk de verantwoordelijkheden en initiatieven bij de inwoners en waar nodig
kunnen we faciliteren.
Energietransitie
We realiseren de stappen die nodig zijn op weg naar een energieneutrale gemeente Bronckhorst in 2030. De komende
jaren willen we hier maximale stappen in zetten, minimaal verdubbeling van de in Bronckhorst opgewekte energie en
urgentiebesef creëren bij inwoners en ondernemers. We sluiten aan bij de ambities van het Rijk en Provincie en het
Gelders Energieakkoord.
Eind 2018 komen we met een aanpak en een routekaart. We doen dit door:
• Het maken van een analyse die in volle breedte in beeld brengt waar de noodzakelijke maatregelen mogelijk zijn om de
doelstellingen te realiseren.
• Samen met de raad en partners doelstellingen te formuleren.
• Te werken met instrumenten als: een revolverend fonds, het sluiten van Greendeals, actief benutten van financiële
bronnen, zodanig dat iedereen mee kan doen.
• Stevig in te zetten op het stimuleren van energiebesparing; een stimuleringsplan voor isolatie opzetten en faciliteren.
• Stimuleren van het gebruik van zonne-energie door inzet van zonneladder mogelijk te maken (eerst op daken, dan
dubbelruimtegebruik, tijdelijke bestemming en ander grondgebruik).
• Meer ruimte te bieden voor initiatieven voor energieopwekking met daarbij oog voor landschappelijke inpassing.

In het coalitieprogramma 2018 (zie bovenstaand kader) volgt de gemeente Bronckhorst de rode draad
van de overige gemeenten. De ambitie is de gemeente energieneutraal te maken in 2030, vastgelegd in
een Routekaart, welke inmiddels is verschenen. Energiebesparing wordt als eerste genoemd, gevolgd
door de wens zonne-energie te willen stimuleren. Pas daarna wordt ingegaan op energieopwekking met
overige middelen, "met daarbij oog voor landschappelijke inpassing". In lijn met vele andere gemeenten

worden hier windmolens niet expliciet genoemd, laat staan zeer hoge windturbines met een
nadrukkelijk nadelige invloed op het landschap.
De drie partijen van de coalitie zijn: Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB), de VVD en GroenLinks. De
GBB onderschrijft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2030, maar geeft ook duidelijk kaders hoe
dat bereikt dient te worden. Zonne-energie staat bovenaan de prioriteitenlijst, gevolgd door
besparingen door isolatie van woningen. Windmolens worden expliciet genoemd.
"Kleine windturbines passend bij de kleinschaligheid van het gebied, windmolens alleen daar waar het
windgebied aangeeft dat het mogelijk is en er sprake is van draagvlak in dat gebied."
Deze inpassing in het landschap wordt gekoppeld aan de noodzaak de bevolking te betrekken bij de
besluitvorming: "Dit kunnen we alleen bereiken in goede samenspraak en nauwe samenwerking met
inwoners en ondernemers in ons buitengebied. Zodat er een goede balans ontstaat en de leefbaarheid
op het platteland nu en in de toekomst ook gewaarborgd is."
De VVD spreekt geen duidelijke ambitie uit ten aanzien van 2030, maar vindt een goede inpassing in het
landschap voor initiatieven voor de opwekking van duurzame energie belangrijk. De nadruk ligt op
mogelijke verdienmodellen die aan deze initiatieven kunnen worden gekoppeld.
Ook GroenLinks koppelt duurzaamheid aan het behoud van het landschap. "Een schone, gezonde
leefomgeving en het kleinschalige Achterhoekse landschap zijn ons dierbaar." Dit wordt ook vertaald in
een duidelijke ambitie: "Wij gaan voor een Bronckhorst energieneutraal in 2030. Met zon, wind,
aardwarmte en restwarmte als belangrijkste bronnen voor de energietransitie…..."
Hierbij wordt windenergie niet uitgesloten, zonder grote windmolens echter expliciet te benoemen:
"In Bronckhorst ook een oplossing vinden om windenergie op te wekken. Komende periode besluiten
hoeveel windenergie er in Bronckhorst ingezet wordt om de doelstelling energieneutraal in 2030 te halen.
Omwonenden van windmolens dienen daarin een aanzienlijk belang te hebben. Niet alleen de lasten maar
ook de lusten verdelen."
Wat betekent dit nu allemaal?
 De coalitie heeft nadrukkelijk géén mandaat van de kiezer om massaal over te gaan op de plaatsing
van windmolens. Het stond niet in de verkiezingsprogramma's van de regerende partijen en staat
niet in het coalitieakkoord.
 Er is geen sprake van aandacht voor een energiemix. In tegenstelling tot wat op papier staat, gaat
Bronckhorst vooral voor grote windturbines. Er zijn door de wethouder al gesprekken gevoerd met
het Landgoed Keppel voor plaatsing van windturbines, sinds in ieder geval 2018.
 Het 'dierbaar zijn van het landschap' speelt geen enkele rol in de plaatsing van windturbines. Ze
komen er gewoon.
 Inspraak vindt niet plaats. In de door de gemeente zelf georganiseerde enquête sprak meer dan 75%
zich uit tegen de komst van windmolens. Het is overduidelijk, de bevolking wil ze niet. Op 1 juli 2021
wordt echter het concept-RES aangeboden aan de Raad. De ambitie die hierin staat is zo hoog
opgeschroefd dat alleen met windturbines hieraan voldaan kan worden voldaan. En de Raad gaat
hiermee instemmen, want het in stand houden van de coalitie gaat boven alles. Dat zagen de
bewoners bij de problemen met het verkeer, bij de bebouwing van de terreinen in Hoog-Keppel en
nu ook bij windturbines. Deze Raad controleert niet, maar buigt slechts als een knipmes.
Mooi dat wethouder Hofman heeft toegezegd tot 2022 geen initiatieven in behandeling te zullen gaan
nemen inzake windmolens, maar feitelijk gebeurt dat nu eigenlijk al wel.
Conclusie: ongeacht de inbreng van de bewoners, alle steekhoudende argumenten tegen windturbines,
het ontbreken van een politiek mandaat of een duidelijke uitslag van de enquête, wethouder Hofman
gaat onverstoorbaar door met de plaatsing van windturbines en niemand stopt hem. Het bestuur niet,
omdat de burgemeester niet handelt en de coalitie niet, omdat die is verworden tot louter stemvee. De
burger niet, want die wordt in alle opzichten geminacht, ontweken en daarmee buiten spel gezet. En de
provincie ook niet, want die vindt alles maar prima, met Gedeputeerde Jan van der Meer (GroenLinks)

als verantwoordelijke voor de energietransitie. En oplossingen zònder hoge windturbines in Bronckhorst
zijn nooit bekeken.
DEEL 3: GEMEENTE DOETINCHEM: WETHOUDER LANGEVELD IS DE BAAS
Ook hier beginnen we met het coalitieakkoord, want dat zou richting moeten geven aan de activiteiten
van het heersende bestuur.
Gemeente Doetinchem, coalitieprogramma (kader)
Inspraak burgers.
De afgelopen vier jaar hebben wij ontdekt hoeveel energie het in de samenleving losmaakt als we dit samen doen met inwoners,
ondernemers en instellingen. Samen kwamen we tot breed gedragen oplossingen die een gemeente nooit alleen kan bereiken.
Deze werkwijze smaakt naar meer en wordt onze nieuwe standaard…….
Duurzaamheid, demografische ontwikkeling, omgevingsvisie.
…….We gaan voor een energieneutraal Doetinchem voor wat betreft de bebouwde omgeving in 2030. We bewandelen daarbij
drie sporen: besparing, opwekken en warmte. Ook deze opgave is bij uitstek een opgave waarbij samenwerking met inwoners,
ondernemers en organisaties cruciaal is ………We stellen samen met inwoners en ondernemers een routekaart energie- en
klimaatbeleid op.

Green Trust heeft een verzoek ingediend om vier of vijf zeer hoge windmolens te kunnen plaatsen in
het groene gebied langs de Oude IJssel, enkele kilometers ten noordwesten van woonwijk De Huet in
Doetinchem.
Niet zo uitgebreid beschreven als bij de buurgemeente Bronckhorst, maar ook hier druipen de goede
intenties van de tekst af. De gemeente werkt voor en samen met de burgers. Besparing staat bovenaan
en de inwoners zijn belangrijk. De woorden zijn politiek correct en kloppen. Maar de inhoud en de geest
van het coalitieakkoord verwijzen nergens naar de plaatsing van reusachtige windturbines.
Wat gebeurt er in het echt? Onder leiding van de alom aanwezige wethouder Langeveld staan er binnen
een jaar vijf windturbines langs de Oude IJssel. Dat kan bestuurlijk makkelijk worden bereikt, want de
wethouder is niet alleen lid van het college van B&W, maar heeft ook de touwtjes in handen bij de RES.
Zo keurt de slager altijd zijn eigen vlees. En hij krijgt hierbij rugdekking van de gedeputeerde Jan van de
Meer, een partijgenoot van GroenLinks en iemand die idolaat is van grote windturbines. Natuur en
Milieu zijn dan ondergeschikt aan euro's.
Daarnaast kan hij prima samenwerken met wethouder Hofman uit Bronckhorst, ook van GroenLinks.
Hoe werkt dat in de praktijk? Langeveld wil grote windturbines, maar geen problemen met zijn burgers.
Dus plaats hij de windturbines zo ver mogelijk van de wijk De Huet vandaan tegen het dorp Laag-Keppel.
Dat is weliswaar een beschermd stadsgezicht, maar Paul Hofman zal daar in formele zin niet moeilijk
over doen.
Met deze steun in de rug gaat hij als een bulldozer door. De raad en de burgemeester gaan hem niet
stoppen, dat weet hij al. Zijn er alleen nog die lastige burgers. Maar die kunnen makkelijk monddood
worden gemaakt. Staat weliswaar niet netjes, maar is wel effectief.
Om te beginnen moet je ze pas informeren als het plan al helemaal gereed is en afgetikt met Green
Trust (een projectbureau, ingehuurd door landgoed Keppel) en de energiereuzen. Dus kwam het plan
pas in de krant toen het al helemaal klaar lag. Geen inspraak vooraf, allemaal onzin. En de wethouder
staat hierin niet alleen. Green Trust, die namens het landgoed Keppel de windturbines wil plaatsen,
heeft dezelfde houding: Citaat: "Het zoekgebied staat vast en de minimale hoogte ook. Meepraten kan
tot op bepaalde hoogte, het moet immers wel realistisch en financieel haalbaar blijven", zegt Jorick
Messink van Green Trust, mede-initiatiefnemer van het windmolenpark op de gronden van landgoed
Keppel.

Daarna moet je de confrontatie met al die lastige burgers vermijden. Hier helpt corona. Je organiseert
inspraak digitaal, waardoor je iedereen technisch monddood kunt maken. En aldus geschiedde. Kijk
bijvoorbeeld naar de digitale informatieavond van Windpark Doetinchem van 3 maart 2021.
Een andere beproefde methode is: gewoon niet antwoorden op vragen en correspondentie. Voor de
raadsvergadering van 25 maart 2021 in Doetinchem zijn drie brieven ingediend. Een brief van de
Stichting Tegenwind Oude IJssel, een brief van artsen over de schadelijke gevolgen van windmolens en
een brief van de Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik. Allemaal met kritische kanttekeningen
(alternerend: en kritiek ?) op de plaatsing van windturbines, opgesteld door omwonenden en met feiten
gestaafd. Wat doet de wethouder hiermee? "Er wordt voorgesteld de brieven te laten afdoen door
college en kennis te nemen van de brieven en reacties" (citaat).
Conclusie: Ook in Doetinchem is de inwoner monddood gemaakt als het over windturbines gaat. Politiek
wil GroenLinks windturbines, gelukkig zitten leden van deze partij op precies de goede plek bij de
gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en de provincie. Het landgoed is een beste vriend, want daar zijn
de 'rupsjes nooit genoeg' gek op geld. En de burger moet gewoon zijn mond houden. En dit alles zònder
politiek mandaat van de burger.
DEEL 4: DE LANGEVELD-HOFMAN DOCTRINE
Het gedrag van de wethouders Langeveld en in mindere mate Hofman is consistent en gebaseerd op
een aantal niet te missen pijlers. Die pijlers hebben ze niet allemaal zelf verzonnen, maar worden ook
breder in de nationale politiek en de uitvoering daarvan gehanteerd. Maar deze twee wethouders
hebben dit als kunst verheven, met als doel hun dromen te verwezenlijken, zonder de hinderlijke
inbreng van de burger. Want democratie mag vooruitgang niet in de weg staan. Wij noemen dat de
'Langeveld-Hofman doctrine'.

De ‘Langeveld-Hofman’ doctrine in 10 geboden.

1.

Wees zo lang mogelijk onduidelijk over je bedoelingen.

2.

Zoek medestanders voor windturbines, bij voorkeur met veel geld en macht.

3.

Zorg dat je zelf in de belangrijkste organisaties zit, vriendjes zijn ook goed.

4.

Maak de coalitie heilig en voorkom zo lastige vragen vanuit de Raad.

5.

Heb het plan klaar voordat het publiek wordt.

6.

Informeer de burger pas goed als het besluitvormingsproces in een vergevorderd stadium
is.

7.

Luister naar iedere vorm van inspraak, maar doe er niets mee.

8.

Wees selectief blind en doof.

9.

Rek de tijd. Zeg alles toe, maar doe niks.

10.

Incasseer de opbrengsten

