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De raad van de gemeente Doetinchem, in vergadering bijeen op donderdag 27
mei 2021;

overwegende dat:
- wij nog geen goed inzicht hebben omtrent de gevolgen die windmolens en

zonneparken met zich meebrengen;
- er ook nog veel onduidelijk is omtrent gezondheid en gevolgen voor de

omgeving;
- wij ook geen voldoende zicht hebben op de gevolgen die windmolens en

zonneparken hebben voor het elektriciteitsnetwerk en of die de komst
daarvan aankan, gezien de laatste ontwikkeling bij boeren die in de
problemen komen omdat ze blijven zitten met hun opgewerkte energies

constaterende dat:
- er veel onrust onder de inwoners bestaat;
- er nog niet goed met hen gecommuniceerd is over de hele problematiek

omtrent het plaatsen van windturbines en zonneparken;
- wij als raad ook nog worstelen met de mogelijkheden en de

onmogelijkheden;
wij dit graag verder uitgewerkt zien worden met de regio en ook samen met
de AGEM;

- wij ons mooie buitengebied to waardevol vinden om willens en wetens de
energietransitie op deze manier er door to drukken;

verzoekt het college:
- een pas op de plaats to maken en eerst gezamenlijk met de regio-gemeenten

to onderzoeken of wij samen met de AGEM zowel de kosten als de
opbrengsten in deze regio kunnen houden;

- eerst goed to onderzoeken of het elektriciteitsnetwerk voldoende toegerust
is om een grootschalige toevoer van energie op to vangen en to verwerken;



met een acceptabel plan to komen om alle mogelijkheden to onderzoeken
voor we onze landbouwgronden en groene omgeving op gaan offeren;
in dit plan ook op to nemen hoe inwoners betrokken worden bij de keuze
voor potentiele locaties voor windmolens en zonneparken;
dit plan voor to leggen aan de gemeenteraad alvorens door gegaan wordt
met uitwerking van plannen voor windmolens en zonneparken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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