
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.6 
 
 Doetinchem, 17 april 2019 
 
 
Definitief beleidskader Duurzame  
energieopwekking in Doetinchem 
 
 
Te besluiten om: 
1. Het beleidskader “Duurzame energieopwekking in Doetinchem” met de uitgangspunten:  

a. alle bronnen van duurzame energieopwekking zijn nodig; 
b. initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden samen met de 

omgeving en belanghebbenden vormgegeven; 
c. initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden landschappelijk 

ingepast; 
vast te stellen zodat inwoners, initiatiefnemers en belanghebbenden een concreet 
handelingsperspectief hebben bij ontwikkeling van duurzame energieopwekkingsprojecten. 

 
Context 
Op 21 september 2017 hebt u ons de opdracht gegeven om een ruimtelijk beleidskader uit te 
werken voor inpassing van grootschalige duurzame energieopwekkingsinitiatieven. 
 
Op 20 december 2018 hebt u het conceptbeleidskader “Duurzame energieopwekking in 
Doetinchem” vrijgegeven voor inspraak. 
 
De inspraakperiode is 20 februari j.l. afgelopen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. 
Het definitieve beleidskader ligt nu ter vaststelling aan u voor. 
 
Beoogd effect 
Het beleidskader “Duurzame energieopwekking in Doetinchem” is de basis waarop we 
initiatieven voor duurzame energieopwekking in behandeling willen nemen. Het biedt inwoners 
de mogelijkheid om mee te doen en mee te kunnen beslissen bij projecten voor duurzame 
energieopwekking in hun buurt. Daarnaast geeft het initiatiefnemers een handelingsperspectief 
waarmee zij projecten voor duurzame energieopwekking tot ontwikkeling kunnen brengen in 
Doetinchem. 
 
Argumenten 
1.1. Het beleidskader sluit volledig aan bij het Koersdocument Doetinchem natuurlijk Duurzaam 

en de coalitieagenda 2018-2022 
Op 18 februari 2016 hebt u het Koersdocument Doetinchem natuurlijk duurzaam vastgesteld. 
In dit koersdocument hebt u vastgelegd om in 2030 energieneutraal te willen zijn. Dit betekent 
dat we evenveel energie duurzaam opwekken als we gebruiken. In de coalitieagenda hebt u 
deze doelstelling nog eens benadrukt binnen het thema Veranderende leefomgeving. 
Om energieneutraliteit te bereiken, moeten we inzetten op drie sporen: warmte, 
energiebesparing en energieopwekking. De sporen willen we in samenwerking met inwoners, 
ondernemers en organisaties oppakken en vormgeven. Het beleidskader geeft invulling en 
richting aan het opwekkingsspoor en verplicht initiatiefnemers van duurzame energie-
opwekkingsprojecten om deze samen met inwoners en stakeholders uit te werken. Daarmee 
sluit het beleidskader volledig aan bij het Koersdocument Doetinchem natuurlijk Duurzaam en 
de coalitieagenda 2018-2022. 
 
1.2 De motie “zonneparken, grondgebonden landbouw en biodiversiteit in het buitengebied” is 

bij uw besluit 20 december overgenomen door het college 
In uw vergadering van 20 december is de motie “zonneparken, grondgebonden landbouw en 
biodiversiteit in het buitengebied” ingebracht. Wij hebben deze motie ter plekke overgenomen. 
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Dit heeft ertoe geleid dat het beleidskader is gewijzigd en een maximum percentage van 3% is 
gegeven aan het oppervlak landbouwgrond dat ingezet kan worden ten behoeve van 
zonneparken. Daarnaast is in het beleidskader een aanzet gedaan om ervoor te zorgen dat bij 
het ontstaan van grote concentratie van (diverse) zonneparken de landbouwkundige functie en 
biodiversiteit in ogenschouw moet worden genomen en dat deze bij de ruimtelijke 
besluitvorming worden meegenomen. 
 
1.3. Het beleidskader kent enkel tekstuele verbeteringen en is inhoudelijk ongewijzigd. 
Het concept beleidskader heeft vanaf 10 januari jl. zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
inspraakreacties ingediend. Wel zijn er enkele tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 
Het beleidskader ligt nu ter vaststelling aan u voor.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Een percentage van maximaal 3% landbouwgrond betreft een beperking in de ontwikkeling 

van zonneparken en de weg naar een energieneutraal Doetinchem 
Doetinchem heeft ongeveer 4.200 hectare landbouwgrond. In de energiemix van Doetinchem 
zoals deze is voorgesteld in de Regionale Uitvoeringsagenda Achterhoek staan 82 hectare 
zonneparken en 26 windturbines genoemd. Uit een globale verkenning is in Doetinchem voor 
slechts 15 windturbines technisch plek. Dat betekent dat de opgave voor zonneparken tussen de 
77 en 110 hectare groter is (1 windmolen staat gelijk aan ongeveer 7 tot 10 hectare zonnepark). 
Dit komt neer op een totaal tussen de 3,7% en 4,6% van het oppervlak aan landbouwgrond in 
Doetinchem dat nodig is voor de ontwikkeling van zonneparken. 
Het opgenomen percentage landbouwgrond dat maximaal ingezet kan worden voor de 
ontwikkeling van zonne-energie is daarmee een beperking. 
 
Financiën 
Aan dit besluit zijn geen financiële consequenties verbonden. 
 
Vervolg 
Na uw besluit is het beleidskader “Duurzame energieopwekking in Doetinchem” het concrete 
toetsingskader waaraan initiatieven voor duurzame energieopwekking getoetst gaan worden. 
 
Dit beleidskader maakt onderdeel uit van de strategie naar een Energieneutraal Doetinchem in 
2030. Dit is een opgave die ook in de Omgevingsvisie tot uitdrukking zal komen. 
Het beleidskader zal daarin betrokken worden. 
 
Bijlage 
1. Beleidskader “Duurzame energieopwekking in Doetinchem” 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over beleidskader Duurzame 
energieopwekking in Doetinchem; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
Het beleidskader “Duurzame energieopwekking in Doetinchem” met de uitgangspunten:  
a. alle bronnen van duurzame energieopwekking zijn nodig; 
b. initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden samen met de 

omgeving en belanghebbenden vormgegeven; 
c. initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden landschappelijk 

ingepast; 
vast te stellen zodat inwoners, initiatiefnemers en belanghebbenden een concreet 
handelingsperspectief hebben bij ontwikkeling van duurzame energieopwekkingsprojecten. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 25 april 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


