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Voordat we onze input noteren ten  behoeve van ‘het formuleren van beleidskaders’ willen we als 

werkgroep West een paar  punten opmerken: 

 

1- Een goed begin is het halve werk: Vergroot zo snel mogelijk de bewustwording van de opgave 

en maak daar extra middelen voor vrij.  

We realiseren ons dat de uitnodiging die wij hebben ontvangen in dit proces van bewustwording 

een stap is of kan zijn.  Een ‘excuus Truus’ willen wij niet zijn.  Gemeente, Regio, Provincie, IPO en 

VNG moeten bij het Rijk aandringen op een meerjarige, nationale campagne (Regie) waar partijen 

op kunnen inhaken. Zeker de eerstkomende jaren is bewustwording een nationale opgave 

Dat neemt niet weg dat de gemeente de eerstkomende jaren veel actiever moet worden; voor 

zover wij dat kunnen overzien is het aantal mensen dat nu participeert mager. Het is een 

marketing - opgave om doelgroepen en boodschappen op elkaar af te stemmen. 

 

Stel voor de gemeente Doetinchem op basis van het beleidskader een duurzaamheidsmanifest op 

waarin de kernwaarden worden vastgelegd. Leg daarin vast hoe onze duurzame samenleving eruit 

ziet en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om iedereen, in welke vorm dan ook, te 

laten participeren. (Wij willen een samenleving waarin we….).  Draag deze ook breed uit onder de 

bevolking. Betrek  jong en oud door middel van voorlichting en/of spel (We-Energy-Game). 

Verbindt de jongste generatie (door voorlichting op scholen) met de oude generatie (ouders – 

grootouders).  

“De Rotterdamse straatmariniers (heel / veilig schoon)” kan dienen als voorbeeld voor de 

werkwijze. De mariniers ‘tekenen’ elk voor de opgave in een deel van de gemeente en krijgen 

daarvoor ook de middelen.   

 

2- Opgave voor de Regio Achterhoek  

Ons is gevraagd input te leveren voor de beleidskaders van de gemeente Doetinchem.  

Wij gaan er van uit dat de gemeente de transitie vorm wil geven samen met de andere 

gemeenten in de regio. Om de doelstelling op regionaal niveau een succes te laten worden is een 

vertaling van de opgave per gemeente naar een opgave per regio nodig. Ook een ruimtelijke 

opgave, met de mogelijkheid van uitwisseling binnen de klimaatregio. 
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3- Meer dan zon en wind.  

 

De werkgroep heeft in de voorbereiding  uitleg en informatie gekregen  van de gemeente.  

Ons is opgevallen dat in de informatie over het duurzaam opwekken van energie het blikveld 

beperkt bleef tot zon, wind en bio-gas. Andere vormen van opwekking c.q. warmtelevering zoals 

geothermie en of waterkracht wordt door de gemeente Doetinchem vooralsnog niet als optie 

meegenomen. Op landelijk niveau zijn al wel voorbeelden van grootschalige toepassing van 

geothermie zoals Leidsche Rijn.  

 

Volg de ontwikkeling rond andere bronnen: breng bijvoorbeeld de kansen voor geothermie 

binnen de Achterhoek respectievelijk de gemeente in kaart. 

 

 

4- Iedereen en alles  participeert en investeert. 

De energietransitie raakt  iedereen; het is dan ook belangrijk dat elke inwoner wordt betrokken in 

de discussie en bij de investeringen. Maak als gemeente zichtbaar dat niemand wegkijkt, dat 

iedereen daadwerkelijk bijdraagt. 

 

 

5- Uit het proces volgen de kansen 

 

De gemeente zorgt ervoor dat omwonenden, betrokkenen gedurende het proces van planning en 

realisatie in de gelegenheid komen om kansen te benoemen en te benutten. 

 

 

6- De hele opgave  benoemen, geen camel nose. 

 

‘Gebouwde omgeving’  is maar een deel van de opgave. Mobiliteit en productieprocessen tekenen 

voor het overgrote deel van het fossiele energieverbruik. Voorkomen moet worden dat in 

opeenvolgende stappen een beroep op burgers en bedrijven wordt gedaan, waardoor 

vermoeidheid in de hand wordt gewerkt en op korte termijn suboptimale maatregelen worden 

genomen in het licht van de totale opgave.  
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Sociale kans 

 

De energietransitie is een opgave die iedereen raakt, ongeacht religie,  inkomen, leeftijd of 

geslacht.  Naar onze mening biedt dit een uitgelezen kans om  de sociale cohesie in de 

samenleving te versterken.   

Voorwaarde voor het verzilveren van de sociale kans is de bewustwording. Het 

duurzaamheidsmanifest speelt daarbij een centrale rol. 

Op Bewustwording volgt Initiëren, Participeren en Investeren (BiPi). Gemeenten kunnen en 

moeten hierin een verbindende rol spelen. Niet alleen door in te spelen op netwerken van 

bedrijven, ook door het faciliteren van - groepen van- inwoners. 

 

Om te beginnen zal aan besparing iedereen zijn of haar deel moeten bijdragen. Ook - en juist -  op 

basis van 'besparing' kun en moet je inwoners samen brengen en collectiviteiten creëren, 

waar vervolgens voor 'opwekking' een ingang te vinden moet zijn. 

Grootschalige opwekking, opwekking voor meer dan alleen het eigen gebruik, is in dit kader ook 

een middel ter verhoging van de cohesie. Coöperaties en / of deelnemingen dragen bij aan 

bewustwording en aan initiatieven die door inwoners worden gedragen.  In dit kader kunnen ook 

de gemeentelijke eigendommen worden ingezet. Zet die in voor het bieden van kansen aan 

omwonenden om te participeren. Eventuele "hiaten" kunnen nog altijd door de gemeente 

worden opgepakt en ingevuld.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Financiële kans 

Ter stimulering van transitieprocessen stelt de gemeente ook financiële informatie ter 

beschikking. 

 

Voor zover investeringen in duurzame energie, als nutsvoorziening, financieel renderen, is sprake 

van een financiële kans. Uit de sociale kans die wij zien, volgt een voorkeur voor partijen die het 

initiatief nemen, die de investering in de nutsvoorziening doen en het rendement genieten. Voor 

zover de gemeente het instrumentarium mist om die voorkeur praktisch te laten gelden moet de 

gemeente ervoor zorgen dat dit instrumentarium ontwikkeld wordt.  

De volgorde van voorkeur: 

1: lokale private partijen samenwerkend in een coöperatie of anderszins (deelnemingen) 

2: lokale overheid 

3: derden 

Bij het vergroten van de bewustwording en het zoeken naar draagvlak kan ook worden aangesloten 

bij bestaande evenementen en netwerken. Denk aan ondernemersverenigingen, De Graafschap, 

Carnaval (thema ‘opgewekt Doetinchem’) of de Parkparade. 
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Initiatiefnemers van grootschalige opwekking maken met omwonenden een proces door. Daarin 

komt ook het investeren in ‘de leefomgeving’ van de buurt aan de orde, uiteraard voor zover de 

investering rendeert.  

 

‘De zogenaamde NUON – gelden’ waarover de provincie grotendeels nog beschikt, zien wij als een 

kans om een eventuele onrendabele top risicodragend te financieren dan wel middels subsidie 

weg te nemen. Daarop moet de gemeente (de regio) bij de provincie aandringen. 

 

Fysieke kans  

In het kader van de energietransitie is sprake van een enorme opgave voor heel Nederland. Om 

grootschalige energieprojecten mogelijk te maken verruimen gemeenten de 

bestemmingsplanmogelijkheden. Dit zal gevolgen hebben voor ons landschap en vergt een 

duidelijke regierol  waarbij gemeenten regionaal samenwerken.  

 

Wij zien de volgende fysieke kansen: 

1. Minimaliseer de noodzaak om in het buitengebied zonneparken te realiseren door zonne- 

energie zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te realiseren:   

Zet In de bebouwde omgeving in op PV-panelen op daken (woningen, kantoren, bedrijfspanden, 

grootschalige retail, sport- en onderwijs) gevels. Overdek parkeerterreinen met panelen en zet in 

op kleinschalige opwekking middels buurtmolen; EAZ en / of powernest.  

Geef niet rendabele bouwlocaties (zoals afgewaardeerde bedrijventerreinen, woningbouwlocaties 

en overhoeken) een nieuwe duurzame invulling en doe dit ook met bestaande oude 

bedrijventerreinen.  

 

2. Zonder direct fysieke locaties aan te wijzen zien wij kansen voor duurzame hernieuwbare    

 energie-opwekkers langs hoofdinfrastructurele lijnen (Rijkswegen, provinciale wegen,  

 spoorlijn en waterwegen). Plaats PV-panelen in geluidschermen, taluds bij op en  

afritten en als geleiding langs bermen; Combineer zon en wind. 

 

3. Plant singels voor zicht- en geluidsreductie bij wind- en zonneparken, met als bijkomend 

voordeel het herstel van het coulissenlandschap; 

 

4. Grote windmolens (> 100 m) bij voorkeur in lijnopstelling of in groepen in plaats van veel 

solitaire molens.  

 

5. Kleine molens zoals buurtmolen (1 MW; postcoderoos!) en EAZ windmolen (voor zover 

toepasbaar in de regio  Achterhoek) kunnen solitair worden toegepast. De gemeente Doetinchem 

faciliteert de plaatsing van kleine molens via vereenvoudigde regelgeving; 

 

6. In agrarisch gebied plaatsing van PV-panelen in combinatie met asbestsanering; 

 

7. Biomassavergisting wordt toegepast als afname van gas op korte afstand mogelijk is. 
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8. De  realisatie van grootschalige opwekking biedt ook fysieke kansen als “winst” wordt omgezet 

in investeringen in de lokale omgeving (inrichting openbaar gebied en groen, handhaven van 

dorp- en wijk faciliteiten etc. 

 

De energieopwekking kan lokaal (individueel en collectief), regionaal (klimaatregio’s) en landelijk 

(grootschalig) plaatsvinden. Om vraag en aanbod optimaal af te stemmen en te sturen, is de 

ontwikkeling van Smart Grids op alle niveaus noodzakelijk. Naast de “opwekkingsopgave” is 

ontwikkeling van een decentraal netwerk voor distributie en voor opslag noodzakelijk. Door dit op 

wijk- of straatniveau te integreren wordt een relatie gelegd met de sociale kans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In de markt zijn ontwikkelingen op het gebied van opslag, met name als ‘spin off van elektrische auto’s’.  

- Nissan levert Amsterdam Arena ‘second – life’ batterijen met een totale capaciteit van 4 MW. Grote 

evenementen kan de Arena daaruit van stroom voorzien. Daarnaast kan de Arena ‘handelen’ met deze 

stroom. 

- In Denemarken zijn de eerste elektrische auto’s ingezet als opslag. Via ‘handel in stroom’ wordt een omzet 

van €1.500,- per auto per jaar gerealiseerd. 

- In Nederland speelt de energiebelasting nog een rol. Die moet je betalen als je de auto laadt en weer 

ontlaadt.   
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Bijlage:  

De lat lag hoger, maar de werkgroep west heeft uiteindelijk vijf bijeenkomsten kunnen 

organiseren waarin de concept-input aan derden is voorgelegd: 

 

1 Met een groepje van vijf inwoners: de gemaakte opmerkingen zijn in de tekst verwerkt; 

2 Met leden van de dorpsraad Wehl en de ondernemersvereniging  Wehl: 7 deelnemer; 

3 Met een viertal buurtbewoners; 

4 Met medewerkers Uniform Brands; 

5 Met directievertegenwoordigers makelaarskantoren Thoma Van Dijk en Siebelink en 

Heilbron Mulders Quint. 

 

 

Ad 2. 

Na de presentatie ontstond een leuke discussie en de algemene reactie was dat men wel weet dat 

er wat moet gebeuren maar dat de opgave groter is dan men verwacht had. 

Compliment kregen we van aanwezigen voor het werk wat wij als transitiegroep doen. 

Veel genoemde kansen staan al in de kansenkaart dus ik beperk me tot aanvullingen hierop en 

wat genoemde aandachtspunten. 

1. Begin met het bewustmaken van de burgers en bedrijven. Duidelijk uitleggen “waarom de 

energietransitie”. Bewust maken wat er gebeurt als we niets doen. Geef duidelijk aan wat de 

urgentie is en welke opgave het rijk bij de gemeenten neerlegt. 

2. Jongeren niet alleen voorlichten maar betrekken in de opgave middels samenwerking met 

scholen en leerlingen. Zoek oplossingen via b.v. Technasium Achterhoek. Maak de jongeren 

eigenaar/beheerder van een project. Zet ze aan het werk, dat geeft ze motivatie. 

3. Zoek naar energieopslagmogelijkheden. 

4. Rol gemeente: 

· - Duidelijke beleidskaders voor Doetinchem en Regio. 

· - Actief participeren. 

· - Organiseren een energie-evenement i.s.m. bedrijven die hierin een rol kunnen spelen. 

Installateurs, aannemers, energiedeskundigen, financiële instellingen. 

· - Mogelijkheden onderzoeken voor een plaatselijke energie coöperatie. 

· - Winstvoordeel ten gunste van gemeenschap en participanten. 

 

Vraag: Vind je het belangrijk dat de Doetinchemmer wordt betrokken bij de energieopgave? 

Antwoord: Ja heel belangrijk, elke Doetinchemmer, alle bedrijven en - instanties. 

Vraag: Hoe zorgen we er voor dat jij hierin ook actief participeert? 

Antw.: Zorg voor duidelijke uitleg eventueel door het organiseren van een energie evenement 

zodat ik als burger weet wat mijn morele plicht is en hoe ik mijn bijdrage kan leveren. 

Vraag: Wat is de rol van de gemeente in deze energieopgave? 

Antw.: Soepele wetgeving m.b.t. vergunningen , Energielening. 

Communicatie en samenwerking met overige Achterhoekse gemeenten 
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Ad 3. 

De onderstaande suggesties met betrekking tot de Kansenkaart Werkgroep West zijn ingebracht 

tijdens een kleinschalige bijeenkomst op 5 juli 2018. De aanwezigen hebben een achtergrond in 

de techniek en financiële dienstverlening. 

1. Bewustwording moet het startpunt zijn van de energie-transitie. Alles wat je niet verbruikt 

hoef je niet op te wekken! De energietransitie moet niet als bedreiging worden benaderd maar 

als een kans. Laat zien wat het resultaat / vooruitzicht is op woningniveau. Geef aan wat het 

voordeel is van besparing en duurzame energieopwekking in euro’s voor de bewoners in plaats 

van vermindering van uitstoot in CO2 (what’s in for me); 

2. Stimuleer investeringen in energiebesparende maatregelen via een platform (financieel 

adviseurs) waarbij besparing per maand wordt uitgerekend. Hiermee kan de investering geheel 

of gedeeltelijk worden gedekt; 

3. Iedereen en alles participeert en investeert: “De gebouwde omgeving wordt niet gevormd 

door ….”. Deze zin vindt men enigszins onduidelijk. Wellicht wordt hier bedoeld: 

“Verantwoordelijk voor de gebouwde omgeving zijn ……….”. Belangrijke conclusie is dat 

niemand wegkijkt en dat iedereen actief bijdraagt; 

4. Het is duidelijk dat het bedrijfsleven nog terughoudend is ten aanzien van de energietransitie. 

Dit blijkt ook uit de onderhandelingen in de sectorkamers van het klimaatakkoord dat de 

Minister thans voorbereidt. Investeringen drukken het resultaat van de onderneming en dat 

valt slecht bij de aandeelhouders. Via sociale cohesie (kans) kan de samenleving / consument 

druk uit oefenen op het bedrijfsleven om te transitie te versnellen; 

5. Andere vormen van energie-opwekking die nog niet zijn genoemd zijn: warmte-uitwisseling bij 

oppervlaktewater, waterturbines, toepassing van phace shifting materials / Phase Chance 

Materials (PCM), de bufferzak van Solar Freeze uit Lichtenvoorde; 

6. Kinderen denken vaak out of the box en zonder beperkingen. Schrijf een prijsvraag uit onder 

scholen om de bewustwording te vergroten. “Het beste idee van Doetinchem”; 

7. Financiële kans: Onduidelijk is wat bedoeld wordt met ”financiële informatie”. Er is behoefte 

aan een financieel draaiboek waarmee de inwoners van Doetinchem worden ontzorgd via 

preferred suppliers en/of package deals; 

8. Overige ideeën zijn: 

 - meer toepassing blokverwarming en –elektra (sociale kans); 

 - gemeente kan het goede voorbeeld geven door alle openbare gebouwen te     

   verduurzamen (fysieke kans)!. 
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Ad 4. 

Algemeen 

De presentatie is gegeven aan 2 groepen van resp. 8 en 9 personen.  Beide groepen bestond uit 
medewerkers in de leeftijd van 20 tot 59 jaar. Het grootste deel is woonachtig in de gemeente 
Doetinchem, enkelen buiten de gemeente.  

Sociale kans 

In het algemeen is men wel op de hoogte van de toekomstige problemen op energiegebied. Men 
is bekend dat op termijn er geen fossiele brandstoffen meer beschikbaar zijn, maar dit is vooral 
nog een ver-van-mijn-bed show. Toch heeft 1 medewerker al 8 jaar zonnepanelen op haar dak 
liggen, en is daar zeer tevreden over. De investering is inmiddels zo goed als terugverdiend. Een 
andere collega heeft onlangs besloten 8 zonnepanelen aan te schaffen. Met behulp van een 
lening van de gemeente.  

Kansen die eventuele energiemaatregelingen bieden heeft men nooit over nagedacht. Men is 
daar niet mee bezig. Ook na doorvragen en mogelijke ideeën aandragen wordt hier niet echt op 
ingegaan. 

Financiële kans 

Vrijwel zonder uitzondering is men van mening dat elke investering of oplossing in een nieuwe 
manier van energieopwekking niet ten koste mag gaan van de eigen portemonnee. Of men 
verwacht dat een eigen investering op een overzienbare termijn wordt terugverdiend, of men 
verwacht dat de overheid zorgt voor de benodigde financiële middelen.  

Voor gezamenlijke investeringen via een coöperatie o.i.d. is niet veel enthousiasme. Men vindt dit 
te moeilijk of men kan het moeilijk overzien. Hier zal nog de nodige informatievoorziening en 
uitleg nodig zijn om dit te kunnen realiseren. 

Fysieke kans 

Als aan de financiële voorwaarden wordt voldaan wil men in het algemeen wel zonnepanelen 
(laten) plaatsen op daken. Ook als dat min of meer wordt opgelegd door overheid of 
woningbouwvereniging.  

Maar iedereen was van mening dat windmolens en –parken de oplossing voor het 
energieprobleem zijn. Wel is men bezorgd over het geluid, maar men ziet toch vooral 
mogelijkheden in het buitengebied. Horizonvervuiling wordt niet (meer) als een groot probleem 
gezien, mede vanwege de inmiddels geplaatste grote elektriciteitsmasten voor het 380kV 
netwerk. Beter de benodigde energie opwekken via windmolens dan enorme velden met 
zonnepanelen. Een enkel PV-panelen veld vind men nog acceptabel, maar toch wel beperkt. Wel 
is men nog sceptisch over mogelijk geluidsoverlast van grote windmolens. 

Over kleine molens heeft men niet echt een mening, het is nog teveel onbekend terrein. 

Biomassavergisting wordt niet echt als oplossing gezien. De beperkte opbrengst wordt als nadeel 
gezien. Ook is men sceptisch over eventueel stank. 
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Tot slot 

In het algemeen is men ook van mening dat de oplossing van het energieprobleem ook deels 
opgelost kan en moet worden buiten de gemeente Doetinchem. Windmolens kunnen daar 
geplaatst worden waar het het meest waait, zoals in de Noordzee of in Flevoland waar voldoende 
ruimte is. Ook kan energie gewonnen worden uit water, zoals uit rivieren of eb en vloed in de 
Noordzee.  

Iedereen is wel van mening dat vanaf nu iedere woning of gebouw energieneutraal gebouwd 
dient te worden. Dit moet een verplichting van de overheid worden. 

 

Ad 5. 

Met directievertegenwoordigers  van makelaarskantoren Thoma Van Dijk en Siebelink en Heilbron 
Mulders Quint is de powerpoint presentatie besproken.  Men deelt de visie dat de 
energietransitie gevolgen zal hebben voor het landschap maar voegt daaraan toe dat dit ook 
gevolgen heeft voor de bebouwde omgeving. Vanuit het dagelijkse werkgebied staat voor beide 
kantoren de vraag centraal: “Welke invloed heeft grootschalige energie-opwekking op de 
bebouwde omgeving zowel in stedelijk gebied als het buitengebied”. Beide kantoren hebben 
ervaring met schadeloosstellingsprocedures en/of onderhandelingen met betrekking tot 
woningen gelegen in de nabijheid van het 380 kV-tracé. De impact van windturbines  en/of 
grootschalige zonnevelden zal zeker in het buitengebied een grote rol gaan spelen en de 
verkoopbaarheid (vooralsnog) negatief beïnvloeden. Dit geldt niet alleen voor direct betrokkenen 
maar ook voor bewoners in de omgeving die geen beroep kunnen doen op schadeloossteling. Het 
is belangrijk dat  deze groep wordt gehoord. Wellicht is compensatie op andere wijze mogelijk (via 
deelname postcode roos / participatie energie-projecten). Aanwijzing van ontwikkelgebieden 
moet snel maar weloverwogen plaatsvinden. Daarmee worden onzekerheden weggenomen die 
momenteel eventuele (woning)transacties frustreren. Daarnaast moeten eenvoudige 
publiekrechtelijk procedures worden opgesteld voor kleinschalige particuliere initiatieven in het 
buitengebied die momenteel binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk zijn. 

Bewustwording van de gehele energietransitie opgave vindt men belangrijk, maar bewustwording 
heeft de meeste impact als het energieverbruik en -besparing op woningniveau inzichtelijk wordt 
gemaakt. In de huidige vastgoedmarkt worden energiebesparende investeringen nog 
onvoldoende doorberekend in de transactieprijzen (de consument is zich nog te weinig bewust 
van de opgave én het financiële voordeel). Het verschil tussen de waarde van duurzame 
energiezuinige of -neutrale woningen met niet verduurzaamde woningen is daardoor nog erg 
klein. De bewustwording kan door introductie van een netto woonlast, waarbij alle woning-
gerelateerde maandelijkse kosten (inclusief nutskosten) inzichtelijk worden gemaakt, worden 
gestimuleerd. Gemeente en waterschap kunnen de inwoners stimuleren om woningen te 
verduurzamen door een korting te geven op WOZ- en waterschap gerelateerde belastingen dan 
wel een gemeentegarantie af te geven.  

De kosten voor verduurzaming zullen met name gedragen moeten worden vanuit de besparing 
waarbij deze wordt aangewend om de aflossing geheel of gedeeltelijk te dekken. De contante 
waarde van de besparing gedurende de exploitatie / levensduur van de lokale energie-opwekker 
(bij woningen doorgaans zonnepanelen en isolatiemaatregelen) kan worden uitgerekend en 
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gekoppeld worden aan de woning (gebouwgebonden financiering). Het is essentieel dat banken 
dit accepteren. 

Tot slot gaf men aan dat de door de werkgroep geformuleerde kans waarbij initiatiefnemers van 
grootschalige opwekking ook investeren in ‘de leefomgeving’ van de buurt, mogelijk leidt tot 
sociale druk bij direct betrokkenen. Deze druk zou kunnen optreden indien de omgeving zich 
voldoende gecompenseerd acht door herinrichting van een gebied en/of instandhouding van een 
dorpshuis o.i.d. terwijl de direct betrokkenen / omwonenden van een zonnepark of windturbine 
dit anders beleven. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak. 

 


