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Wijkplatform Dieren Noordoost 

 
Resultaten en conclusies enquête grootschalige opwek Dieren NO 
 
 

1. Inleiding 
Het Wijkplatform Dieren Noordoost en het Energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost 
hebben in februari een speciale wijkkrant uitgegeven over de plannen m.b.t. de grootschalige 
opwek van energie in de directe omgeving van de wijk (gebied Broekdijk te Spankeren). 
Het doel was de wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren over de plannen en van de juiste 
(zo veel mogelijk objectieve) achtergrondinformatie te voorzien. In de wijkkrant werden alle 
wijkbewoners opgeroepen om een enquête over dit onderwerp in te vullen omdat het 
wijkplatform hun mening graag wilde weten op basis waarvan zij een reactie op de plannen kon 
opstellen voor de gemeente(raad). Ruim 200 inwoners (van de 945 woningen) hebben dat 
gedaan. Gebleken is dat veel mensen zich ernstig zorgen maken over deze plannen voor 
windturbines en zonnevelden.   
 
Onderstaand zijn de belangrijkste resultaten weergegeven van de enquête en een 
samenvatting van de opmerkingen die men kon aangeven. Daarnaast zijn er, op basis van deze 
resultaten, enkele conclusies getrokken. 
 
 

2. Resultaten enquête 
Er zijn 203 reacties ontvangen (van de 924 woningen in Dieren NO) waarvan 95% uit Dieren NO 
kwam. 
 
Heeft u na het lezen van onze speciale wijkkrant over de grootschalige opwek het gevoel dat u 
voldoende op de hoogte bent? 80% - ‘Ja’.  
 
Ziet de noodzaak voor een goede klimaataanpak en het terugdringen van de CO2. 91% - ‘Ja’ 
 
Bent u bereid om zelf ook actie te ondernemen om energie te besparen (bijv. isoleren) of zelf 
energie opwekken met zonnepanelen? 85% - ‘Ja’. 
 
Vindt u het belangrijk dat er in de gemeente Rheden duurzame energie wordt opgewekt?  
82% - ‘Ja’. 
 
Kunt u zich vinden in de plannen van de RES (opwek d.m.v. zonnevelden in Spankeren)? 
53% - ‘Nee’ en 39% - ‘Ja’ 
 
Kunt u zich vinden in de plannen van de Gemeente (opwek d.m.v. wind en zonnevelden in 
Spankeren)? 82% - ‘Nee’ en 15% - ‘Ja’. 
 
Vindt u het acceptabel dat het landschap verandert door de komst van windturbines en 
zonnevelden?  63% - ‘Nee’ en 32% - ‘Ja’.         
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Wordt er naar uw mening genoeg rekening gehouden met het Landschap en de Natuur en de 
belangen van de bewoners? 81% - ‘Nee en 9% - ‘Ja’. 
 
Is het beleid van de Gemeente betreffende zonnevelden en windturbines voor u duidelijk? 
47% - ‘Ja’ en 40% - ‘Nee’. 
 
Vindt u dat u meer betrokken moet worden bij de besluitvorming over deze projecten door de 
Gemeente? 68% - ‘Ja’ en 16% - ‘Nee’. 
 
Hoe staat u tegenover het plaatsen van windturbines nabij Dieren noordoost? 
Negatief - 85%  Positief - 11% 
 
Hoe staat u tegenover het plaatsen van zonnepanelen nabij Dieren noordoost?  
Negatief - 47% Positief - 43%  
 
Vindt u dat er windturbines en/of zonnevelden gerealiseerd kunnen/moeten worden op andere 
locaties dan Spankeren (b.v. Havikerwaard, de Beemd)? 91% - ‘Ja’.    
             
Zou u op enige wijze financieel willen participeren in een dergelijk project?  
64% - ‘Nee’ en 17% - ‘Ja’ 
 
Dient de Gemeente meer rekening te houden met alternatieve energie b.v. waterturbines?  
80% - ‘Ja’. 
 
Als u mag kiezen voor een duurzaam energieproject in uw omgeving, waar kiest u dan voor?  
Een zonnepark verdeeld over weilanden nabij Spankeren   45 
Een windturbine nabij Dieren noordoost   17 
Een systeem met waterturbines in de IJssel 140 
Zonnevelden langs de Snelweg (A348) 131 
Zonnevelden langs het spoor Zutphen-Arnhem 170  
 
 

3. Samenvatting opmerkingen 
 Wees zuinig op de omgeving en de unieke natuur bij Spankeren. 

 Eerst meer zonnepanelen op woningen, bedrijfsgebouwen e.d. gaan realiseren en dan 
pas grootschalige energie ontwikkelen. 

 Isolatiemaatregelen veel meer stimuleren. 

 Gemeente moet een veel grotere rol gaan spelen bij isoleren en de aanschaf van 
middelen zoals zonnepanelen. 

 Zorg dat de woningbouwverengingen ook de huurwoningen aanpassen. 

 Het rendement van windturbines in Spankeren is zeer laag, niet zinvol en dus niet doen. 

 Meer wind op zee gaan toepassen en waterstofcentrales en kernenergiecentrales gaan 
ontwikkelen. 

 Zet alternatieve energie (zon, water, waterstof) eerst in en dan pas windturbines. 

 Inwoners meer betrekken bij de problematiek en echte inspraak geven (participatie). 

 Meer openheid door gemeente is gewenst en gemeente moet meer initiatief tonen. 

 Gemeente moet niet iets doordrukken waar een groot deel van inwoners niet 
achterstaat. 

 Omwonenden financieel compenseren indien er windturbines komen. 
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4. Conclusies 
 Wijkbewoners van Dieren N-O onderschrijven de noodzaak voor een goede 

klimaataanpak en het terugdringen van de CO2. 

 Een groot deel is bereid ook zelf (verdere) actie te ondernemen v.w.b. de 
verduurzaming van hun woningen het opwekken van energie d.m.v. zonnepanelen op 
hun dak. 

 Men vindt het belangrijk dat er in de gemeente Rheden grootschalige energie opwek 
komt, maar dan wel op plaatsen waar dat kan. 

 Er is nagenoeg geen draagvlak om windturbines te plaatsen in het aangegeven 
zoekgebied bij Spankeren.  

 Voor het aanleggen van grootschalige zonnevelden in dat gebied, is wel meer draagvlak, 
maar het is nog steeds een minderheid die zich daarin kan vinden. 

 Windturbines plaatsen mag niet ten koste gaan van de natuur in deze omgeving en het 
welzijn van de bewoners.  

 Zet eerst maximaal in op het isoleren van woningen en opwek zonne-energie op daken 
van woningen en bedrijven en dan pas kijken naar grootschalige opwek. 

 Er moet meer aandacht komen voor alternatieve grootschalige energieopwekking in de 
gemeente (zonnepanelen langs spoor- en snelwegen, waterkracht uit de IJssel). 

 Windenergie in deze omgeving wordt niet rendabel geacht. Plaats meer windturbines 
op zee of in het westen van het land waar het harder waait. 

 Van de gemeente wordt meer verwacht op het gebied van de informatievoorziening. Zij 
moet het voortouw nemen en een duidelijk beleid formuleren. Van de landelijke 
overheid wordt verwacht dat zij hierin ook een grotere rol gaat vervullen, met name op 
het gebied van objectieve en eenduidige communicatie.  

 Om beter inzicht te krijgen in de standpunten van alle inwoners (en niet alleen van voor- 
of tegenstanders) zou een ‘Burgerberaad’ moeten worden ingezet die bestaat uit een 
doorsnede van alle inwoners die hun mening geven over een bepaald onderwerp (in dit 
geval de grootschalige opwek) en samen complete oplossingen uitwerken. 

 Er is slechts een klein percentage van de bewoners bereid om op enigerlei wijze 
financieel te participeren in een dergelijk project, terwijl de gemeente in haar beleid 
uitgaat van 50% participatie door bewoners.  

  
 

5. Correcties en aanvullingen m.b.t. bepaalde informatie in de wijkkrant 
Bij de samenstelling van de speciale wijkkrant is geprobeerd zoveel mogelijk objectieve 
informatie te vermelden. Hier en daar is, misschien in wat minder goed gekozen bewoordingen,  
iets neergezet wat tot misverstanden kan leiden of onjuist is en dat willen we graag 
verduidelijken resp. rechtzetten. 
 
Op pagina 1 aangegeven dat de mening van wethouder Klomberg is opgenomen in de wijkkrant 
(zie artikel op pagina 14). Het mag duidelijk zijn dat hiermee niet de persoonlijke mening van de 
heer Klomberg is bedoeld, maar de standpunten die hij verdedigt vanuit het gemeentelijke 
klimaatbeleid in zijn rol als wethouder van de gemeente Rheden.   
 
Op pagina 6 wordt bij punt 5.2 gesteld dat de exacte locatie van de turbine nog steeds ‘geheim’ 
is. Dit suggereert als of er al een locatie vaststaat en er ‘een geheime agenda is’ en dat is niet 
juist. De exacte locatie is nog niet bekend omdat de initiatiefnemers, die belangstelling hebben 
getoond om een of twee windmolens te plaatsen bij de Broekdijk, nog niet precies weten waar 
die turbine(s) kunnen en mogen komen. Dat is weer mede afhankelijk van het Beleidskader 
‘Energie en Landschap’ dat nog door de Gemeenteraad moet worden vastgesteld en waarin de 
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uitgangspunten voor grootschalige opwek worden vastgelegd.  
Wethouder Klomberg heeft aangegeven dat er al langere tijd geleden een oriënterend gesprek 
is geweest met deze initiatienemers, maar dat daarbij niet gesproken is over een exacte locatie. 
Er ligt ook nog geen concrete aanvraag voor het plan van de initiatiefnemers. Dit is mede op 
verzoek van de gemeente omdat het beleidskader over de grootschalige opwek nog niet gereed 
is. 
 
Op pagina 7 onder ‘8. Milieu’ wordt aangegeven dat de grootste windturbine van Nederland in 
Spankeren wordt geplaatst. Niet alleen in Spankeren, maar ook op veel andere locaties worden 
plannen gemaakt om grote windturbines van 240 m hoog te plaatsen, omdat die afmeting de 
nieuwe norm gaat worden bij de grootschalige opwek. Grote windturbines zijn efficiënter dan 
kleinere en één grote neemt minder ruimte in beslag dan enkele kleinere die evenveel energie 
opwekken. 
 
In RES verband is, op initiatief van de gemeente Rheden, afgesproken om de zoekgebieden 
rond Spankeren en de Velperwaarden als ‘verkenningsgebieden’ mee te nemen voor het 
volgende RES plan over twee jaar. 
 
Meer informatie over  de klimaataanpak in de gemeente Rheden is te vinden op de website 
www.watisjouwrheden.nl. 
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