
                         

  
 

 

MOTIE 
 
 

 
Motie vreemd aan de agenda 
 

 
Onderwerp: Herijking RODE / voorgenomen plan windpark Avinkstuw 
 

 
De raad van de gemeente Berkelland in vergadering bijeen op 13 oktober 2020 
 
Overwegende dat: 
 

1. De gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met het beleidsplan Ruimtelijke Ordening 
en Duurzame Energieopwekking in Berkelland (RODE); 

2. Het RODE beleidskader aangeeft dat maatschappelijke acceptatie en participatie van 
groot belang zijn om voldoende draagvlak binnen de samenleving te verkrijgen; 

3. Het RODE beleidskader de technische mogelijkheden voor plaatsing van windturbines 
en zonneparken over het Berkellands grondgebied weergeeft; 

4. Het RODE beleidskader hierdoor elementen van uitnodigingsplanologie in zich heeft;  
5. Het RODE beleidskader nadrukkelijk ook ruimtelijke overwegingen als het behoud van  

landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden, de ruimtelijke 
inpasbaarheid en nabijheid van veel woningen meeneemt;  

6. De uitnodigingsplanologie markt gestuurd is, op basis van economische principes als 
beschikbare kavels en goedkoopste aansluiting op het elektriciteitsnetwerk;  

7. Deze uitnodigingsplanologie voor inwoners onvoorspelbaar en onduidelijk blijkt te zijn, 
wat leidt tot veel weerstand; 

8. Er op dit moment een plan voorligt voor het plaatsen van vijf windturbines in de 
omgeving van Haarlo-Neede-Noordijk, het plan Avinkstuw; 

9. Het plan Avinkstuw uitgaat van windturbines van 250 meter hoogte op korte afstand 
van woonkernen en in de nabijheid van veel woningen; 

10. Dat windturbines van 200+ meter hoogte een significante impact hebben op de 
leefomgeving van omwonenden; 

11. Het proces rondom het project Avinkstuw, waaronder de communicatie, zeer rommelig, 
onzorgvuldig en chaotisch verloopt; 

12. Het plan Avinkstuw tot zeer grote maatschappelijke onrust leidt onder onze inwoners 
en wij dit via diverse kanalen hebben kunnen vernemen;  

13. Het plan Avinkstuw een zeer lange aanloopfase kent en er (nog steeds) geen uitzicht is 
wanneer het initiatief formeel door de gemeente kan worden getoetst op de 
beleidsuitgangspunten van RODE; 

14. Het plan Avinkstuw niet voldoet aan de beleidsuitgangspunten van RODE, waaronder 
landschappelijke inpassing en maatschappelijke acceptatie; 

15. De initiatiefnemers hun plannen baseren op eigendommen van anderen zonder hierop 
zakelijke rechten te  bezitten; 

16. Omwonenden niet meer weten waar ze aan toe zijn en zowel psychisch als lichamelijk 
zwaar te lijden hebben door deze plannen en de voortdurende onzekerheid; 

17. Omwonenden zich niet gehoord voelen door de politiek; 
18. De gemeente een zorgplicht heeft naar haar inwoners en niet langer kan blijven 

toezien. 

 
Verzoekt het college: 
 



                         

  
 

 

1. Het beleidskader RODE te herijken; 
2. In deze herijking zoekzones voor duurzame energieopwekking op te nemen gebaseerd 

op alle ruimtelijke overwegingen waaronder ook het aantal omwonenden en de 
nabijheid van woonkernen;  

3. Voor initiatieven vroegtijdig op eigen initiatief quickscans uit te voeren, en deze 
initiatieven te beoordelen op behoud van landschappelijke waarden, ruimtelijke 
inpasbaarheid, clustervorming, afstand tot woningen en woonkernen en 
maatschappelijk acceptatie; 

4. Zodra een initiatief bij gemeente ingediend wordt of bekend wordt, vanuit de gemeente 
proactief met de initiatiefnemers afspraken te maken over participatie en communicatie; 

5. Geen medewerking te verlenen aan het plan Avinkstuw op basis van de overwegingen 
zoals in deze motie genoemd en de initiatiefnemers hiervan op de hoogte stellen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
D66                        PvdA            OBL 
 
                       
E. J. Slotboom       H. Pelle         B. Morssink  
 

 

 
De motie is:  aangenomen/ verworpen/ ingetrokken 
 
Stemverhouding: voor: _____________________________________________________ 
 
   Tegen: _____________________________________________________ 
 
 
 
______________________, griffier 


