Geacht College van B&W, geachte Raadsleden, geachte commissieleden,
De Wijkraad Zuidoost maakt graag gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de
behandeling van de Windvisie van de gemeente Apeldoorn.
De wijkraad tot op heden nog geen reactie ontvangen op de 21 vragen die de Wijkraad heeft
gesteld in de inspraaknotitie van 28 juni j.l. die de Wijkraad heeft geschreven naar aanleiding
van de presentatie van het Feitenonderzoek Windenergie Apeldoorn.
1. Wanneer kan de Wijkraad een inhoudelijke beantwoording verwachten van de vragen
in die inspraaknotitie?
Vrijwel dagelijks komen er nieuwe inzichten en feiten naar buiten die onze argumenten
ondersteunen, zoals geluidsoverlast, mogelijke gezondheidsrisico’s en andere argumenten die
wij hebben aangevoerd waarom windmolens niet zo dicht bij een woonwijk zouden moeten
staan. Diezelfde nieuwe inzichten en feiten ontkrachten tevens de argumenten van de mensen
die denken dat het “allemaal wel mee valt”. De Wijkraad gaat u daarom met deze notitie niet
opnieuw bestoken met nieuwe feiten en cijfers.
Wij benadrukken slechts nogmaals dat het doorzetten van plannen om Windmolens te
realiseren absoluut niet in het belang is van de inwoners en van Apeldoorn en in deze situatie
Zuidoost in het bijzonder.
Bovendien vindt de Wijkraad dat er in de visie van de gemeente Apeldoorn te eenzijdig wordt
gefocust op Windenergie als belangrijkste alternatief voor duurzame energie. Er zijn betere
bronnen (100% groene energiemaatschappijen) en persoonlijke mogelijkheden (besparingen en
zonnepanelen). Onder andere daarop zou de gemeente moeten inzetten. De
subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld isoleren, vervangen van verwarmingsketels,
zonnepanelen etc. zijn echt nog niet uitgeput, waarbij de Wijkraad nog steeds van mening is dat
hoewel energiebesparing goed is, 50% besparen niet realistisch is en niet strookt met de
groeiambities en economische vooruitgang
Vreemd dat er op allerlei manieren gepoogd wordt om op een ongelukkige plek qua wind iets
te doen met windenergie, terwijl de gemeente Apeldoorn juist een gunstige plek op de kaart is
wat betreft aardwarmte. Daar zou Apeldoorn zich pas goed mee op de kaart zetten als
“cleantech”.

Vast is komen te staan dat windmolens zo dicht bij bebouwing (woningen) wel degelijk overlast
opleveren die tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Helaas is dit nog niet wetenschappelijk
vast gesteld en daarom wordt het door voorstanders van windmolens vaak weg gewuifd.
Laten we ook niet vergeten dat wanneer je windmolens realiseert op zo’n groot gebied, dat dit
gebied daarna ook ongeschikt wordt voor vrijwel van alles; in ieder geval ongeschikt voor
woningbouw.
Helaas is er Binnen de Europese unie geen uniforme regelgeving over de minimale afstand tot
bebouwing. Wel hebben een aantal landen zelf al regels opgesteld. In Frankrijk, bijvoorbeeld, is
de minimale afstand van een windmolen tot een woning 1.500 meter. In Groot Brittannië, is dit
zelfs 3.000 meter voor windmolens hoger dan 150 meter. De NLVOW raadt een minimale
afstand aan van 800 meter tot woningen.
In Houten is gebleken dat omwonenden binnen een straal van 400 meter serieuze overlast
ervaren van windmolens. De gemeente Apeldoorn mag zelf aanvullende
maatwerkvoorschriften stellen om de overlast van windmolens op omwonenden te
voorkomen.
2. Is de gemeente Apeldoorn bereid het advies van de NLVOW over te nemen en een
minimum afstand te eisen tot woningen van 800 meter, een afstand die in eerder
genoemde landen al onder het aanvaardbare minimum ligt?
De wijkraad is van mening dat dit een maatwerkvoorschrift is die de gemeente hoe dan ook zou
moeten stellen. Zoals ook door de Wijkraad in de inspraaknotitie van 28 juni is aangehaald en
wat door WING tijdens die inspraakavond ook is bevestigd, vertelt een veel geciteerd rapport
“The Effects on industrial windturbines noise on sleep and health” dat slaapverstoring
daadwerkelijk kan optreden tot 1.400 meter vanaf de turbines. 800 meter is dus eigenlijk al te
weinig. De gemeente Apeldoorn heeft een rol als het gaat om het beschermen van burgers
tegen maatschappelijk onaanvaardbare effecten van nieuw ontwikkelingen.
De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om energieneutraal te worden door opwekking van
energie binnen de eigen gemeentegrenzen. Vanwege de enorme weerstand die nu al tegen
windmolens is, kan verondersteld worden dat, wanneer de voornaamste bron windenergie gaat
worden, dit de andere ambitie van de gemeente Apeldoorn, namelijk groei, onmogelijk zal
maken. Dit wordt ondersteund door bijvoorbeeld de gemeente Ameland die bewust heeft
gekozen voor energieopwekking door middel van zonne-energie in plaats van windenergie.

Ameland vreesde voor de impact op het toerisme door de overlast die windmolens kunnen
veroorzaken, zoals gezondheidsrisico’s, slaapverstoring en horizonvervuiling.
Wanneer de gemeente Apeldoorn energieneutraal wil zijn door opwekken van eigen duurzame
energie binnen de eigen gemeente grenzen en binnen de voorgenomen kaders, dan betekent
dit dat er bruto 528 ha windmolens moeten komen, aangevuld met bruto 657 ha zonneparken.
Dit heeft dus een impact op (bruto) 1.185 hectare Apeldoorns grondoppervlak, ofwel 11,85 Km². Dat is
twee keer de oppervlakte van de hele wijk De Maten !

Dit houdt de vraag van de Wijkraad overeind of het niet beter is om duurzame energie voor een
groot deel in te kopen in plaats van zelf op te willen wekken met deze twee vormen van
energie.
De Wijkraad Zuidoost maakt zich ernstig zorgen over de risico’s voor de gezondheid die
windmolens opleveren wanneer deze op korte afstand van woningen worden geplaatst. Ook
maakt de wijkraad zich ernstig zorgen over de opeenstapeling van negatieve effecten op de
gezondheid van de inwoners van Zuidoost, zoals o.a.:




Snelwegen A1 / A50; geluid van een fly-over die veel meer geluid produceert dan
was voor gerekend en de toename van de uitstoot van fijnstof
Windmolens op Beekbergsebroek en wellicht nog meer langs de snelwegen A1
en A50
Vliegroutes voor Lelystad, die over de gemeente Apeldoorn leiden die ook voor
geluidoverlast zullen gaan zorgen

Verder heeft de Wijkraad ook met - door jurisprudentie ondersteunende - documenten laten
zien dat het plaatsen van windmolens zo dicht op woningen zal leiden tot een daling van de
waarde van onroerend goed en dat schadeclaims stand zullen houden.
Een logisch gevolg is dat Apeldoorn minder aantrekkelijk wordt als gemeente om in te wonen
en daarmee komt de groeiambitie van Apeldoorn in gevaar.
De Wijkraad rekent erop dat de gemeente Apeldoorn de belangen van de burgers van
Apeldoorn voorop stelt en gebruik maakt van het recht om maatwerkvoorschriften op te stellen
voor windmolens zoals: geen windmolens binnen een straal van 800 meter tot een woning
zowel binnen, als buiten de bebouwde kom.

Dat de Wijkraad duidelijk niet redeneert vanuit de gedachte “zolang het maar niet in mijn
achtertuin is” blijkt uit onze actie om alle dorps- en wijkraden van de gemeente Apeldoorn uit
te nodigen voor een informatieve bijeenkomst over de gevolgen van deze omstreden plannen.
Voor de Raden die aanwezig waren was dit in veel gevallen een “eye opener”. Zij hadden weinig
weet van de plannen en schrokken van de mogelijke impact op de leefomgeving. Dat de
problematiek bij veel Raden niet leeft, of zelfs onbekend is werd ook pijnlijk duidelijk. De
informatievoorziening van de gemeente lijkt hier te kort geschoten te hebben.
Laten we vooral leren van fouten die elders zijn gemaakt. Zie bijvoorbeeld het debacle in
Houten: voorstanders boos (de molens mogen niet voluit draaien), bewoners boos
(geluidsoverlast en een taaie strijd met de gemeente) en de wethouder geïrriteerd (een taaie
strijd met de bewoners). Laten we dat hier vooral voorkomen.
Een slim mens leert van zijn fouten, een wijs mens leert van de fouten van een ander.
Wij hopen dat de gemeente Apeldoorn slim genoeg is om een wijs besluit te nemen
Hoogachtend,
Namens de Wijkraad Zuidoost
Met vriendelijke groet,
Alex van Luttikhuizen
Voorzitter a.i. Wijkraad Zuidoost

https://www.facebook.com/Wijkraad-Zuidoost-Apeldoorn-126698687734901/
NB.: Het wijkraadskantoor heeft geen vaste openingstijden
Bezoekadres:
Bierbrouwershorst 132a
7328 ND Apeldoorn
U kunt een afspraak maken via de mail (info@wijkraadzuidoost.nl)
Telefonische Bereikbaarheid:
Dinsdag- en Vrijdagochtend tussen 11:00 en 13:00
Tel.: 055 – 5 422 220

