Beste heer Tiemersma,
In uw mail van 10 juni 2021 aan de gemeenteraad geeft u een reactie op de
raadsmededeling 2021-54 ‘Voortgang participatie beoogd windpark Barlhammerweg’.
Naar aanleiding hiervan kunnen we u het volgende berichten.
Rol gemeente
In deze raadsmededeling is aangegeven dat de gemeente deelneemt als ‘toehoorder’ in de
klankbordgroep. Wellicht is de naam ‘toehoorder’ niet helemaal gelukkig gekozen. De
gemeente heeft wel degelijk een actieve rol in het verstrekken van informatie over weten regelgeving, besluitvorming en dergelijke.
Het doel van de klankbordgroep is om te komen tot een bewonersadvies over de
geschiktheid en eventuele randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het windpark. Het is
een advies voor de initiatiefnemer. Op verzoek van de klankbordgroep wordt het advies
ook gericht aan het college en de gemeenteraad in de vorm van een toetsingskader of
richtinggevende principes. Om de onafhankelijkheid te borgen in het bewonersadvies
heeft de gemeente geen rol in het schrijven van dit advies van de klankbordgroep. Dit
hebben we willen benadrukken met de rol van ‘toehoorder’.
Nader overleg
Daarnaast verzoekt u de wethouder duurzaamheid om zijn commitment uit te spreken om
samen met vele lokale betrokkenen tot een gedragen kader te komen voor locatiekeuze,
partnerkeuze, energievormkeuze en de randvoorwaarden daarbij. Uw voorkeur hierbij is
een breed gedragen gebiedsakkoord/omgevingsovereenkomst. Met betrekking tot dit
verzoek kunnen we u melden dat we onlangs een gesprek hebben gehad met de
onafhankelijke gespreksleider van de klankbordgroep Marc Rijnveld. Dat gesprek hebben
we gevoerd in een constructieve sfeer waarin we ook hebben aangeboden om in de
klankbordgroep bestuurlijk de positie en rol van de gemeente toe te lichten. In september
is een overleg gepland met een delegatie van de klankbordgroep en Marc Rijnveld en
wethouder Langeveld.
Vragen
Als u vragen heeft neem dan gerust telefonisch of per mail contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Johnny Janssen

gemeente Doetinchem
Leefomgeving
projectleider duurzaamheid
(0314) 377 232
J.Janssen2@doetinchem.nl
www.doetinchem.nl
Voor adressen en openingstijden zie www.doetinchem.nl/contact

