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Nieuwe Energie voor Berkelland
De overheid vraagt elke regio om aan te geven hoe zij invulling gaan geven aan de duurzame energie opwekking in de 
eigen regio (de zgn. Regionale Energie Strategie, RES).  Vooruitlopend daarop heeft de gemeente Berkelland in 2018 de 
beleidsnotitie RODE  -  Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland - vastgesteld.

Het doel is voor iedereen helder: los komen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De weg naar dit doel, 
de manier waarop, met welk tempo en met wie,  is voor iedereen verre van helder.  

Als D66 Berkelland willen wij in dit pamflet helder aan geven hoe wij deze weg zien, de weg naar nieuwe energie voor 
Berkelland.

Met respect voor ons unieke Achterhoekse landschap en zijn unieke bewoners 
Windturbines in Berkelland:  nee, tenzij de landschappelijke waarden en zorgplicht voor onze inwoners dat 
ondubbelzinnig toelaten, op basis van duidelijke en harde normeringen vastgelegd in de herijking van het RODE beleid. 

Zonder subsidie is duurzame opwekking van elektriciteit op dit moment niet rendabel. De landelijke subsidie voor 
duurzame opwekking (SDE++) daalt jaarlijks, waardoor de windturbines en zonneweides  steeds efficiënter moeten 
worden, en dus tegen een steeds lagere kostprijs per kWh moeten produceren.  Nieuwe windmolens worden daardoor 
steeds groter, onder de 250 meter tiphoogte draaien ze met verlies. Zonnepanelen worden in weilanden gelegd, er hoeft 
maar met één boer onderhandeld te worden ipv vele dak eigenaren.  Daken blijven leeg, terwijl het landschap hard nodig 
is voor de landbouw, voor de rust, natuur en recreatie. 

Windturbines van 250 meter hoog zijn moeilijk voorstelbaar in het Achterhoekse landschap. In Nederland staat er één op 
de Maasvlakte. De natuurlijke plek voor windturbines zijn open plekken met veel wind, typisch op zee, in kustgebieden, 
polders, naast grote industriële complexen of snelwegen en de open vlaktes in het noorden. Naast de impact op het 
landschap is er ook veel discussie over de impact op mensen. Slagschaduw, geluidsoverlast, en laag frequente trillingen 
zijn aanwezig, onderzoek hiernaar staat nog aan het begin, waarschuwingen van binnenlandse en buitenlandse experts 
dringen meer en meer door, en kunnen niet in de wind geslagen worden.  Uit voorzorg moeten daarom windturbines 
geclusterd worden en op ruime en veilige afstand van woningen en woonkernen geplaatst worden; hierbij gelden 
maximale geluidsnormen (max. 40db) en geen jaargemiddelden.

Door de RES dreigen nu deze enorme windturbines als hagelslag over het land gestrooid te worden.  Financiële motieven 
gekoppeld aan lokale ambities zorgen voor de rest, plaatsing van windturbines om puur economische redenen, waarbij 
landschap en inwoners ondergeschikt raken. 
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Het is de taak van de gemeente en de gemeenteraad om landelijke maatregelen te vertalen naar de lokale maat. Behoud 
van landschappelijke waarden dat de Achterhoek tot een uniek gebied gemaakt heeft. Zorg voor inwoners daar waar ze 
in de knel dreigen te komen. Voor draagvlak en vertrouwen in het lokale bestuur. 

Landschappelijke waarden en zorg voor onze inwoners staat voor D66 Berkelland voorop. Zonnepanelen horen zoveel 
mogelijk op daken geplaatst te worden. Voor plaatsing van windturbines moeten er duidelijke en harde normering komen. 
Maximale hoogtes, afstand tot woningen en woonkernen en absolute geluidsnormen. En met deze beperkingen samen 
met buurgemeenten gebieden aanwijzen waar clusters van windturbines geplaatst kunnen worden. Duidelijk en harde 
normering, zelfs als het resultaat is dat plaatsing van windturbines in de gemeente Berkelland hierdoor niet mogelijk is. 

Realistische doelstellingen, in gelijk tempo met de rest van Nederland
Voor D66 Berkelland is de landelijke opgave leidend: 100% energie neutraal in 2050, de Achterhoekse doelstelling voor 
de RES (Regionale Energie Strategie) vastzetten op 0,65TW. 

Uitgangspunt moeten realistische en haalbare doelstellingen zijn. Realistisch voor het draagvlak onder inwoners, haalbaar 
om de doelstellingen ook echt bereikbaar te laten zijn.  Daarbij zijn veel factoren van belang: beschikbare capaciteit op 
het elektriciteit netwerk, doorlooptijd van procedures, voldoende mensen en middelen voor installatie, enz..  

De Regio Achterhoek gaat in zijn RES bod aan het Rijk deels uit van de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn en 
neemt daarbij ook de industriële behoefte mee. De andere regio’s doen dat vaak niet, zij gaan uit van de nationale klimaat 
doelen: energie neutraliteit te behalen in 2050, zonder de industriële behoefte.  Daarom wil D66 Berkelland inzetten op 
0,65TW als RES bod,  passend als we kijken naar energieverbruik, inwoneraantal en oppervlakte van de regio. In 2030 
komen er nieuwe opgaves voor 2050, nu vooruit lopen betekent later een nog grotere opgave voor ons gebied.   We 
worden dan gestraft voor onze vooruitstrevendheid en het afvoerputje voor de energietransitie.

Voorop willen lopen als regio in de energietransitie is een mooie ambitie, maar niet verstandig meer nu het onderdeel 
van een landelijke opgave is geworden. In de praktijk zien we dat je al gauw een prooi wordt van de commerciële partijen 
die maar al te graag die ambitie in gaan vullen. Dat er veel (subsidie) geld te verdienen is aan deze energietransitie is wel 
duidelijk. Nederland als economisch en politiek stabiel land heeft een grote aanzuigende werking op investeerders, zowel 
uit eigen land als uit het buitenland. Als gemeente raak je dan de regie kwijt, en de inwoners zien door de bomen het bos 
niet meer.  

Een ander nadeel van vooroplopen is dat je te maken kunt krijgen met veranderingen in landelijke  wetgeving en 
technieken waar je niet meer van kunt profiteren. 

Voor en door inwoners
D66 Berkelland staat voor een energietransitie waarbij de gemeente echt de leiding neemt, en inwoners volwaardig 
vanaf het begin deel laat nemen. 

Het huidige RODE beleid werkt op basis van uitnodigingsplanologie: wind en zonneparken kunnen op elke plek die niet 
door RODE uitgesloten wordt. Initiatiefnemers hebben dan al veel stappen gezet voordat ze de omgeving informeren. 
Omwonenden voelen zich dan voor het blok gezet, de cirkels zijn getrokken en ze mogen bij het kruisje tekenen. En als 
doekje voor het bloeden mogen ze financieel participeren. Ook zien zij een gemeente die initiatiefnemers met de rode 
loper binnenhaalt. 

Initiatiefnemers zijn daarbij zelden lokaal, door de grote investeringen en complexe materie wordt met landelijke en 
internationale bedrijven samengewerkt. Dit versterkt de achterdocht, en maakt inwoners huiverig voor echte financiële 
participatie vanwege de ondoorzichtige financiering constructies. 

Omwonenden gaan zich noodgedwongen verenigen,  en gaan actie voeren.  Om vervolgens als actievoerders weggezet te 
worden die alleen maar overal tegen zijn.  

Dit speelt niet alleen in Berkelland.  De Nationale Ombudsman heeft onlangs advies uitgebracht hoe dit anders moet, 
met Burgerpanels.  Deze ontwikkelingen moeten we nu meenemen in het gemeentelijk beleid. D66 Berkelland staat voor 
een gemeente die vanaf het begin de leiding neemt, de inwoners actief betrekt en gaat voor echt lokaal eigendom van 
minimaal 50%. 

Berkelland, goed om te wonen, te werken en te recreëren


