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Dieren, 11 april 2021 

 
Aan:  College van B&W en de gemeenteraad van de Gemeente Rheden 
 
 Postbus 9110 
 6994ZJ De Steeg 
 

 
 

Zienswijze DiNO op beleidskaders Energie en Landschap en SEO 
Zaaknummer: 778192 
 
 
 
 
Geachte leden van het College van B&W en raadsleden van de gemeente Rheden, 
 
Hierbij de zienswijze van Wijkplatform Dieren Noord-Oost op de concept stukken ´Beleidskader 
Energie en Landschap´ en het ´Beleidskader Samen Energie Opwekken´. 
 
Uit de resultaten van de onlangs in Dieren Noordoost gehouden enquête (zie bijlage) blijkt 
overduidelijk dat er weinig tot geen draagvlak is voor grootschalige opwek in de omgeving van Dieren 
N-O d.m.v. wind of zon. Inwoners maken zich ernstig zorgen over de consequenties voor de 
gezondheid van omwonenden en natuur/landschap. Ons standpunt is daarom: geen grootschalige 
opwek in de omgeving van de Broekdijk maar alleen op verantwoorde plaatsen. 
 
Mocht de gemeenteraad echter toch besluiten tot grootschalige opwek in de gemeente, dan bieden de 
beleidskaders in de genoemde conceptstukken goede uitgangspunten, alleen zijn wij van mening dat u 
het belang van uw burgers op bepaalde punten een beetje uit het oog heeft verloren en dat dit moet 
worden aangepast. In de beleidskaders moet rekening worden gehouden met de argumenten zoals die 
in deze notitie zijn verwoord.  Graag willen wij onze medewerking aanbieden om samen met u een 
aangepaste versie samen te stellen.  
 
In het beleidskader Energie en Landschap gaat u uit van zoekgebieden waar in principe geen wettelijke 
restricties van toepassing zijn. We missen hierbij een onderzoek naar het mogelijk wegnemen van de 
wettelijke beperkingen (bijv. ganzenrustgebied) zodat er meer gebieden beschikbaar komen voor 
grootschalige opwek bijv. in de Havikerwaard.  
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We vinden dat er o.a. te weinig rekening is gehouden met het feit dat er grote gezondheidsrisico’s zijn 
indien er windturbines in onze naaste woonomgeving worden geplaatst. Wij begrijpen dat er landelijke 
richtlijnen worden gehanteerd en dat er wordt verwezen naar andere instanties, maar we zijn van 
mening dat de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen en ook in bepaalde gevallen 
haar eigen richtlijnen moet opstellen die, voor het welzijn van haar inwoners, soms stringenter zijn ten 
opzichte van de landelijke richtlijnen. 
 
Wat betreft de afstand van windturbines tot de bebouwing zijn de afstanden in de huidige richtlijnen 
gebaseerd op ‘kleine’ windturbines (max. 100 m hoogte) en niet op de grote windturbines (240 m 
hoogte) die tegenwoordig de standaard vormen. Wij denken dat een afstand van 10 x tiphoogte tot de 
bebouwing een meer reële afstand is om eventuele overlast te beperken. Deze zijn ook meer in 
overeenstemming met de normen welke men in het buitenland hanteert, waar men veel meer 
ervaring heeft met grote windturbines. 
 
Ook is er naar onze mening te weinig rekening gehouden met eventuele planschade en missen wij de 
verplichting tot het opruimen van de objecten, ook indien een initiatiefnemer bijv. failliet gaat of zijn 
object verkoopt aan derden. De gemeente zou b.v. een ‘opruimfonds’ kunnen openen waarin de 
initiatiefnemer een bepaald percentage van de investering moet storten om te mogen starten met 
project. 
 
Er moet voor worden gezorgd dat in de beleidskaders vooraf alle relevante eisen zijn vastgelegd en  
dat die niet pas aan de orde komen, wanneer er een concrete aanvraag komt van een initiatiefnemer, 
omdat er dan geen goed toetsingskader is. 
 
Ondanks inspanningen van de gemeente hebben veel inwoners heel sterk het gevoel dat er weinig 
inhoudelijk gecommuniceerd wordt en dat hun vragen vaak onbeantwoord blijven. Samen met 
belangenverenigingen e.d. zal moeten worden onderzocht hoe deze communicatie kan worden 
verbeterd. Het is van belang dat inwoners goed ‘meekomen’ in deze plannen. Alleen samen kunnen 
deze problemen op een goede manier worden opgelost. Om een 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 waarbij samen complete oplossingen 
worden uitgewerkt. Wij verwachten dat u een passage opneemt over hoe deze burgerberaden dienen 
te worden samengesteld en te functioneren, alsmede hoe men deel kan nemen aan gebiedstafels en 
wie daarin plaats zouden moeten nemen. Ook is het van belang dat vooraf wordt afgesproken in 
hoeverre hun inspraak maatgevend zal zijn in het definitieve besluitvormingstraject. 
 
Het lijkt ons niet juist als de communicatie naar omwonenden, het opstellen van een participatieplan,  
de discussies in gebiedstafels e.d. overgelaten wordt aan de initiatiefnemers van grootschalige opwek, 
waarbij niet is vastgelegd hoe dit moet plaatsvinden en wat er moet gebeuren als men niet tot 
overeenstemming komt. De gemeente moet hierin een veel grotere (leidende) rol spelen. 
 
Uit onze enquête blijkt dat maar weinig mensen belangstelling hebben om financieel te participeren in 
windmolens en zonnevelden. Onze vraag is hoe denkt u te realiseren dat de streefwaarde van  50% 
lokaal eigendom wordt gehaald bij voorkeur in samenspraak met een lokale energiecoöperatie of een 
bewonersinitiatief? 
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Zoals in de inleiding aangegeven is er weinig draagvlak in Dieren N-O voor grootschalige opwek in onze 
omgeving. De zoekgebieden kunnen pas worden vastgesteld als de consequenties van de grootschalige 
opwek en de mogelijke alternatieven volledig in beeld zijn. Wij zijn dan ook van mening dat er nu nog 
geen besluit moet worden genomen over de gebieden voor grootschalige opwek d.m.v. wind en zon. 
De doelstellingen van de klimaataanpak (50% CO2 reductie in 2030 en CO2 neutraal in 2040) 
onderschrijven we. Om die te halen pleiten wij ervoor dat er op korte termijn maximaal wordt ingezet 
op energiereductie (o.a. isoleren van woningen) en stimuleren kleinschalige opwek (o.a. zonnepanelen 
op daken van woningen en bedrijfspanden). Alternatieve vormen van grootschalige energie moeten op 
korte termijn verder worden uitgezocht. Hierbij valt te denken aan waterenergie, waterstof en 
kernenergie. Vanuit de gemeente zou meer druk moeten worden uitgeoefend op de landelijke 
overheid om dit te bewerkstelligen. Door de eerste jaren maximale aandacht te geven aan de 
besparingsmogelijkheden ontstaat er ruimte om verder onderzoek te doen naar alternatieven en 
worden de klimaatdoelstellingen toch gehaald. 
 
Het zou goed zijn als de gemeente meer luistert naar haar inwoners. Hopelijk geeft de enquête welke 
wij hebben uitgevoerd en eerder aan u hebben overhandigd, u meer inzicht hoe de grote groep van 
bewoners van Dieren Noord-Oost denken over het energieaanpak en de grootschalige opwek en dat 
dit tevens een handreiking is hoe zij denken dat dit opgelost zou kunnen worden. 
 
Namens het bestuur van het Wijkplatform DiNO,  
 
 
 
 
 
 
 
 
René Schoneveld, coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daaf van Beveren, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred Haandrikman, bestuurslid 
 
 
 
 
 
Bijlage: Resultaten en conclusies enquête grootschalige opwek Dieren NO 2021-04-10 
 


