Aan de bewoner(s)

Datum: 2 december 2020

Onderwerp: Informatie beoogd Windpark Doetinchem

Enkele weken geleden heeft u van de gemeente Doetinchem een brief ontvangen over een onderzoek naar
de haalbaarheid van windturbines nabij de Barlhammerweg in Doetinchem. Graag informeren wij u via deze
brief over dit initiatief.
Beoogd Windpark Doetinchem
Beoogd Windpark Doetinchem is gelegen op Landgoed Keppel. Landgoed Keppel is een historisch en
karakteristiek landschap. Het fungeert al ruim 700 jaar als decor voor de inwoners van het gebied. Dit decor
willen we graag behouden. Nu én voor de toekomstige generaties. Helaas gaat dat niet zomaar. Onderhoud
van het landgoed is erg kostbaar, terwijl overheidssubsidies krimpen.
Om het landgoed op een duurzame manier voort te laten bestaan, wordt daarom gezocht naar alternatieve
geldstromen. De ontwikkeling van beoogd Windpark Doetinchem zou een manier kunnen zijn. Beoogd
Windpark Doetinchem is een windpark, bestaande uit 4 à 5 windturbines met een hoogte van circa 230
meter (mast inclusief hoogste punt uiteinde wiek), in de buurt van de Barlhammerweg in Doetinchem. Doel
hiervan is tweeledig: aan de ene kant draagt het windpark bij aan het behoud van het landgoed voor de
omgeving. Een deel van de opbrengsten van het windpark zal namelijk ten goede komen aan het landgoed.
Aan de andere kant versnelt het windpark de overgang van conventionele energie naar duurzame energie. En
draagt het bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Doetinchem.
Landgoed Keppel en Green Trust werken samen aan dit initiatief. Daarnaast zijn wij ons aan het oriënteren op
een samenwerking met een lokale energie-coöperatie, zodat het initiatief lokaal verankerd is.
Samen werken aan een uitgewerkt plan
Graag pakken wij onze plannen in samenwerking met u op en betrekken wij u actief bij de uitwerking hiervan.
Dit is voor ons van essentieel belang. U kunt op verschillende manieren deelnemen. Hierover leest u
verderop in deze brief meer. Ons doel is om samen met u tot een uitgewerkt plan voor een duurzaam
energieproject in de gemeente Doetinchem te komen. Voor de duidelijkheid, of de windturbines er komen,
de exacte windturbineposities, het aantal en de precieze hoogte staat op dit moment dus nog niet vast.
Om dit proces in goede banen te leiden, ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt én gehoord
wordt, zal er een onafhankelijk gespreksleider worden aangehaakt. Deze gespreksleider zal bij verschillende
gesprekken met de omgeving aanschuiven en het gesprek leiden.
Hoe kunt u deelnemen?
Een volledige en vooral open communicatie is voor ons van wezenlijk belang. Zo informeren wij u met enige
regelmaat via onze website www.windparkdoetinchem.nl en onze digitale nieuwsbrief. Uiteraard zijn wij ook
benieuwd naar uw reactie. Graag nodigen wij u daarom uit om actief mee te denken en over sommige
onderwerpen mee te beslissen. Hieronder leest u hoe we dat organiseren.

Keukentafelgesprek
Aan alle direct omwonenden (in het buitengebied binnen een straal van 1 km tot het beoogde windpark)
bieden wij de mogelijkheid voor een zogeheten keukentafelgesprek. Deze gesprekken starten vanaf januari
2021. Wij komen dan, eventueel samen met de onafhankelijk gespreksleider persoonlijk bij u op bezoek om u
te informeren, vragen te beantwoorden en input op te halen. (In verband met COVID-19 kan het gesprek,
indien gewenst of noodzakelijk, ook digitaal plaatsvinden.)
Klankbordgroep
Daarnaast richten wij een klankbordgroep op, bestaande uit een vertegenwoordiging van omwonenden en
andere betrokkenen/belanghebbenden. Als lid hiervan kunt u uw zorgen (of die van uw achterban) kenbaar
maken. Daarnaast krijgt u onder andere uitgebreide achtergrondinformatie over ons plan en kunt u actief
meedenken over hoe de omgeving mee kan doen en juist voordeel kan hebben van dit initiatief.
Onder leiding van de onafhankelijk gespreksleider starten we, in het eerste kwartaal van 2021, met drie of
meer klankbordsessies rondom diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing van het
windpark; waar kunnen de windturbines het best geplaatst worden? Daarnaast gaan we graag met u in
gesprek over hoe we de locatie ecologisch en recreatief kunnen versterken. En misschien ziet u kansen voor
het windpark op educatief gebied?
Financieel deelnemen
Daarnaast nodigen wij u graag uit om actief mee te denken en mee te beslissen over de mogelijkheden om
financieel deel te nemen. Hoe kan de omgeving profiteren van de opbrengsten van het windpark? Een deel
van de opbrengsten zal namelijk ten gunste komen van de (lokale) omgeving en de maatschappelijke
doeleinden binnen de gemeente. Dit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Voor beoogd Windpark
Doetinchem zijn er ideeën voor een op te richten windparkfonds (jaarlijkse bijdrage), een (eenmalige)
omwonendenregeling en de mogelijkheid tot eigenaarschap van omwonenden in een lokale energiecoöperatie.
Verwachtingen
Zoals gezegd, open communicatie is voor ons van wezenlijk belang. Het is daarom goed om te weten dat over
de locatie, het aantal windturbines en de exacte hoogte de omgeving geen beslissingsbevoegdheid heeft,
maar een adviserende rol. Wel kunnen we toezeggen dat we adviezen serieus in overweging zullen nemen
mits deze binnen de wettelijke kaders en het overheidsbeleid passen en financieel haalbaar zijn.
Wij hopen, samen met u en andere omwonenden, tot een uitgewerkt plan te komen. Dit plan zullen we
vervolgens voorleggen aan de gemeente Doetinchem met de vraag medewerking aan beoogd Windpark
Doetinchem te verlenen.
Aanmelden/meer informatie
Heeft u interesse in een keukentafelgesprek? Of wilt u meer informatie over de klankbordgroep of zich
hiervoor aanmelden? Neem dan contact op via info@windparkdoetinchem.nl. Ook voor algemene vragen
kunt u gebruik maken van dit e-mailadres. Daarnaast organiseren wij, in het eerste kwartaal van 2021, een
digitale informatieavond. Houd onze website in de gaten voor de datum en meer informatie. Via onze
website kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Beoogd Windpark Doetinchem
Tijmen Keesmaat, Jorick Messink en David van Lynden
Noot: Contactpersoon voor dit initiatief vanuit de gemeente Doetinchem is Johnny Janssen.

