Aan:
•
•

de fracties van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem
de griffie van de gemeente Doetinchem

Langerak, 6 december 2021

Betreft: Beeldvormende raadsvergadering van 9 december 2021, agendapunt 2.

Geachte raadsleden,
Op donderdag 9 december 2021 wordt tijdens de beeldvormende raadsvergadering bij agendapunt 2
het “Raadsvoorstel Omgevingsagenda tussenstap naar de omgevingsvisie” behandeld.
In de Omgevingsagenda wordt in het hoofdstuk “Doetinchem Landelijk gebied in balans” een
zoekgebied voor windenergie weergegeven. Ook wordt er verwezen naar de RES en het in het kader
daarvan genomen besluit over een zoekgebied voor windenergie.
In juni van dit jaar hebt u als Raad besloten géén onomkeerbare besluiten te nemen betreffende
initiatieven voor een windpark. Met dit voorstel voor de Omgevingsagenda wordt er echter weer een
volgende stap genomen in de realisatie van een windpark langs de Oude IJssel en wordt er in feite
toch een onomkeerbaar besluit genomen. Door nu akkoord te gaan met hetgeen over een
zoekgebied voor windenergie in dit voorstel staat zal de raad geconfronteerd worden met dit besluit
als er t.z.t. een besluit genomen moet worden over de vaststelling van de omgevingsvisie. Zij heeft
dan geen mogelijkheid meer alternatieven verder te onderzoeken.
In de kaart “Buitengebied in Balans” staat aangegeven dat het zoekgebied voor windenergie voor een
groot deel ligt in een gebied dat aangemerkt is als “Koesteren natuurlandschap” en “Koesteren
waardvol landschap”. Hoe kan zich dit verhouden met de bouw van een windturbinepark? Op deze
wijze wordt er nu al een voorschot genomen op een eenvoudige aanpassing van de huidige
bestemming van het zoekgebied om een windpark te kunnen realiseren. Zo gaat een uniek stuk
natuurgebied, waarvan de waarde onomstotelijk onderkend wordt in de Omgevingsagenda,
opgeofferd omdat de gemeente Doetinchem nu al zijn beleid aanpast bij initiatieven die ontplooid
worden (i.c. door Greentrust/ landgoed Keppel), en niet zelf het initiatief neemt om een gedegen
onderzoek te doen naar alternatieven die beter passen in de omgeving.
In de Omgevingsagenda wordt genoemd dat de Oude IJssel een rol kan vervullen als
belevingsinstrument (pag.60). De gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben plannen om
de toeristische waarde van de Oude IJssel te vergroten. Dit is niet te rijmen met het aanwijzen van dit
gebied als zoekgebied voor windenergie.
Doetinchem heeft groeiambities om uit te groeien tot een stad met 70.000 inwoners. Die inwoners
hebben plekken nodig om te recreëren en watersport te beoefenen, waarvoor de Oude IJssel zich
uitstekend leent (o.a. wandel- en fietspaden; watersport; jachthaven wsv. De Ank).
We verzoeken u om bovenstaande mee te nemen in uw afwegingen en besluitvorming en in de
Omgevingsagenda meer ruimte op te nemen voor alternatieven.
Met vriendelijke groet,
Namens Tegenwind Oude IJssel,
M.Huntelaar

