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Voorstel: 

1. Kennisnemen van de Energietransitienota Duurzame Energie Achterhoek. 

2. Inzetten op zonne-energie en energiebesparing als bijdrage aan de ambitie 

‘Achterhoek energieneutraal in 2030’. 

 

De Achterhoekse gemeenten hebben een gezamenlijke ambitie afgesproken als het gaat om 

energieneutraliteit in 2030. Deze ambitie is ook de basis van het op 28 november 2013 door u 

vastgestelde Duurzaamheidprogramma 2014-2018. Deze ambitie is een flinke opgave die inzet vraagt 

van onze burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het ontbreekt echter aan 

een gezamenlijk plan om deze ambitie ook daadwerkelijk te bereiken. Er is versnelling noodzakelijk 

en hiervoor moeten politieke keuzes gemaakt worden, ook in de gemeente Doetinchem. 

 

Van de huidige regionale energievraag wordt 4,1% duurzaam opgewekt binnen de regiogrenzen 

(landelijk ligt dit percentage op 4,9%). Om de ambitie energieneutraliteit in 2030 te kunnen halen, 

moeten flinke stappen gezet worden, in zowel het duurzaam opwekken van energie als 

energiebesparing. Met de voorliggende concept Energietransitienota Duurzame Energie Achterhoek 

wordt hiervoor een eerste aanzet gegeven. 

 

Kern 

De concept Energietransitienota Duurzame Energie Achterhoek geeft inzicht in de totale opgave om 

de ambitie energieneutraal 2030 te kunnen realiseren. In de nota staat beschreven hoeveel zonne-

energie, windenergie en energie uit biomassa opgewekt moet worden om op dit moment de gehele 

Achterhoek te kunnen voorzien van duurzaam opgewekte energie.  

Belangrijk om hierbij te benoemen is dat alle energie die bespaard kan worden niet duurzaam 

opgewekt hoeft te worden. Dit besparingspotentieel wordt in een parallel traject ook benoemd en 

nader uitgewerkt (zie onder Proces). 

 

Aan alle Achterhoekse gemeenten wordt gevraagd welke bijdrage zij gaan leveren om de opgave 

energieneutraal in 2030 te kunnen vervullen. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit het maken van een 

keuze van de energiemix (zon, wind en/of biomassa) en/of de keuze voor energiebesparing.  

 

Kijkend naar de mogelijke keuzes voor Doetinchem als het gaat om het opwekken van duurzame 

energie (zon, wind en biomassa) is zonne-energie het meest kansrijk in onze gemeente. Er is 

voldoende dakoppervlakte aanwezig, dus plaatsen van zonnepanelen kan kleinschalig (woningen) en 

grootschalig (bedrijfshallen, kantoorpanden, appartementencomplexen et cetera). Daarnaast zijn er 

binnen de gemeente terreinen aanwezig die de mogelijkheid bieden voor een solarpark. Gronden in 

eigendom van de gemeente, die (naar verwachting) voor langere periode niet ingezet worden voor 

andere doeleinden, worden op dit moment nader onderzocht als mogelijke locatie voor een 

solarpark. 

In eerdere verkenningen rondom duurzame energieopwekkingsmogelijkheden is al naar voren 

gekomen dat u het grootschalig opwekken van windenergie geen interessante optie vindt. Plannen 

voor solitaire windmolens van particulieren (in het buitengebied) blijven wel een optie en deze 

faciliteren we in principe wel.  

Op het A18 Bedrijvenpark is het bestemmingsplantechnisch mogelijk gemaakt om een biomassa-

energiecentrale te realiseren. Op het moment dat zich een partij aandient, verlenen wij onze 

medewerking (bestemmingsplan, bouwvergunning) aan het realiseren van dit initiatief. 

 



Alles afwegende stellen wij u daarom voor om als gemeente Doetinchem ervoor te kiezen om in te 

zetten op zonne-energie én ook op energiebesparing. Want alle energie die bespaard kan worden, 

hoeft niet duurzaam opgewekt te worden. Deze keuze sluit aan bij het Duurzaamheidprogramma 

2014-2018.  

Door de focus te leggen op duurzame energie uit zon en hierin een duidelijke stimulerende en  

faciliterende rol in te nemen, kunnen we als gemeente zorgen voor versnelling. Duurzame energie uit 

wind en biomassa, maar ook bijvoorbeeld uit aardwarmte (geothermie) wordt met deze keuze niet 

uitgesloten in onze gemeente. 

 

Alle initiële keuzes die de Achterhoekse gemeenten maken als het gaat om de bijdrage aan de opgave 

energieneutraal in 2030 worden gebundeld in de Strategienota Duurzame Energie Achterhoek (zie 

onder Proces). Hierin wordt de balans opgemaakt en wordt ook duidelijk wat de specifieke opgave 

voor de gemeente Doetinchem wordt (m2 zonnepanelen, % energiebesparing). Als blijkt dat de 

Doetinchemse bijdrage niet afdoende is, kan het nodig zijn om de focus aan te passen c.q. te 

verbreden.  

 

Financiering 

De rol van de gemeente(n) in dit geheel is een stimulerende, faciliterende en motiverende rol en niet 

per definitie een financierende rol. Door gezamenlijk op te trekken, geven de Achterhoekse 

gemeenten een positief signaal richting hogere overheden en marktpartijen om te gaan investeren in 

duurzame energiebronnen. Een financieringskans is het Gelders Energieakkoord. Ook zijn er 

financieringsmogelijkheden in het kader van het provinciale programma Energietransitie en gezien de 

omvang van de plannen zijn landelijke of Europese subsidiemogelijkheden voorhanden. 

Alle mogelijkheden moeten nog nader in beeld worden gebracht. De gemeente kan dit vervolgens 

stroomlijnen, partijen verbinden en een loketfunctie voor financieringsmogelijkheden vervullen.  

 

Dit voorstel behelst nog geen financiële gevolgen. De financiële inzet is duidelijk op het moment dat 

de Strategienota Duurzame Energie Achterhoek ter vaststelling wordt aangeboden. Vervolgens  

voeren wij deze benodigde middelen op als voorstel voor de meerjarenbegroting. 

 

Op dit moment is al wel duidelijk dat met de huidige beschikbare middelen en ambtelijke capaciteit 

de ambitie energieneutraal in 2030 niet gehaald kan worden. Hoeveel meer inzet nodig is en wat de 

financiële gevolgen hiervan specifiek zijn, wordt inzichtelijk gemaakt in de Strategienota Duurzame 

Energie Achterhoek. 

 

Proces 

De uitkomsten van alle gemeenten worden verwerkt in een definitieve Energietransitienota 

Duurzame Energie Achterhoek, die de input vormt voor de Strategienota Duurzame Energie 

Achterhoek. 

Zoals gezegd gaat, het bij het energieneutraliteit om duurzame energieopwekking én besparing. 

Er wordt daarom ook een Strategienota Energiebesparing Achterhoek opgesteld.  

Beide strategienota’s vormen vervolgens de input voor de regionale Uitvoeringsagenda Achterhoek 

Energieneutraal 2030 die aan Achterhoek Agenda 2020 wordt gekoppeld.  

De strategienota’s en de uitvoeringsagenda bieden wij u te zijner tijd ook ter besluitvorming aan. 

Alle Achterhoekse gemeenten doorlopen hetzelfde besluitvormingsproces rondom dit onderwerp. 
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