
 

 

 

3 mei 2019 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Landelijk wordt er momenteel hard gewerkt aan het nationaal Klimaatakkoord: een overeenkomst 

tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook 

de gemeente Montferland werkt hard aan deze opgave en heeft al in 2013 samen met de Achterhoekse 

gemeenten afgesproken dat zij in 2030 energieneutraal wil zijn. Om dat te bereiken moeten we de 

energie die we nodig hebben samen duurzaam gaan opwekken. 

Doel: een uitnodigend ruimtelijk afwegingskader 
Met het opstellen van een ruimtelijk afwegingskader wil de gemeente sturing geven aan de manier 

waarop wind- en zonneparken in de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Door hierover eerst 

duidelijke voorwaarden te stellen, biedt het kader enerzijds bescherming voor inwoners, landschap en 

natuur en anderzijds ruimte voor initiatieven.    

Tijdens een viertal discussieavonden waar ±250 mensen aan hebben deelgenomen, is er 

gediscussieerd over het opwekken van duurzame energie middels wind en zon en mogelijke locaties 

daarvoor. Op basis van A) de ruimtelijke analyse, B) de landschappelijke analyse en C) het 

participatieverslag van de discussieavonden is er een raadsvoorstel gemaakt over hoe het proces er 

verder uit kan komen te zien: wat gaan we doen met alle informatie en wie gaan we daarin betrekken? 

De gemeenteraad heeft op 18 april jl. ingestemd met het raadsvoorstel en het vervolgproces dat er als 

volgt uitziet: 

Stap 1:   bepalen van zoekgebieden en hoofduitgangspunten: waar acht de gemeente de 
opwek van wind en/of zonne-energie mogelijk en wat zijn de belangrijkste 
uitgangspunten? 
 

Stap 2:  gebiedsdialoog wind: in gesprek met direct omwonenden en betrokkenen van 
geselecteerde zoekgebieden over de te stellen voorwaarden in het kader. 
 

Stap 3:  concept afwegingskader: alle opgehaalde informatie wordt verwerkt tot een concept 
afwegingskader waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden de opwek van 
wind- en zonne-energie in welke gebieden mogelijk is. 
 

Stap 4:  ter inzage legging concept afwegingskader: het concept kader wordt ter inzage 
gelegd en iedereen heeft de mogelijkheid om er op te reageren. 
 

Stap 5:  behandeling en vaststelling ruimtelijk afwegingskader door de gemeenteraad. 
 

Stap 1: collegevoorstel zoekgebieden en hoofduitgangspunten 
Inmiddels heeft het college een nieuw raadsvoorstel gemaakt over de invulling van stap 1. Daarin stelt 

zij aan de gemeenteraad voor om de volgende hoofduitgangspunten te hanteren: 

1. Toepassen van een hand-aan-de-kraan principe voor de ontwikkeling van zonne- en 
windparken in de gemeente; 
Het college wil niet meer duurzame energie opwekken dan dat er nodig is om in 2030 in het 

eigen energieverbruik te kunnen voorzien.  

 

2. Voorwaarden stellen omtrent zowel procesparticipatie als projectparticipatie; 

Procesparticipatie gaat over hoe en wanneer omwonenden bij het project worden betrokken 



 

 

en op welke wijze er door de initiatiefnemer gecommuniceerd dient te worden. 

Projectparticipatie betreft het bieden van mogelijkheden voor financiële deelname aan 

projecten, zoals het inrichten van een lokaal duurzaamheidsfonds of het streven naar lokaal 

eigenaarschap van het project. 

 

3. Uitsluiten van drie zoekgebieden voor windenergie en aanwijzen van één voorkeursgebied voor 

windenergie; 

Het college stelt voor om de zoekgebieden B1 (Loerbeek), B2 (Zeddam) en D (Stroombroek), 

zoals gedefinieerd in de ruimtelijke analyse, uit te sluiten als zoekgebied voor windenergie. 

Daarnaast stelt zij voor om delen van zoekgebieden E en F uit de ruimtelijke analyse te 

combineren tot één nieuw zoekgebied voor wind: Lengel-zuidoost / Azewijn-zuid, en deze aan 

te wijzen als voorkeursgebied om de gebiedsdialoog te starten. Zie bijlage 1 voor de kaart met 

het betreffende voorkeursgebied. De overige zoekgebieden (A, C en resterende delen van E en 

F) worden daarmee niet als voorkeursgebied gemarkeerd, echter ook niet formeel uitgesloten. 

 

4. Organiseren van een gebiedsdialoog in het geselecteerde voorkeursgebied voor windenergie; 

In het geselecteerde voorkeursgebied zal worden gestart met de gebiedsdialoog om met direct 

omwonenden en betrokkenen in gesprek te gaan over de te stellen voorwaarden in het 

ruimtelijk afwegingskader. De verwachting is dat dit in september zal gaan plaatsvinden. 

 

5. Introduceren van een zonneladder voor de ontwikkeling van zonne-energie; 

Het college stelt voor om te werken met een zonneladder met voorkeursvolgorde, zoals 

geformuleerd door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie in de Handreiking zonnevelden 

(2018). Daarin wordt een 4-tal ‘treden’ beschreven, waarbij het realiseren van trede 1 ook de 

eerste voorkeur geniet. Per trede kunnen doelen (aantal hectares en/of zonnepanelen per 

trede) en fasering worden vastgesteld. 

1. Zonnepanelen op daken; 
2. Dubbel ruimtegebruik, bijvoorbeeld gecombineerd met infrastructuren; 
3. Tijdelijk te bestemmen ruimte, zoals gronden voor bodemsanering; 
4. Overige gronden, zoals nabij industrie- en bedrijventerreinen; 

 

Op 5 en 13 juni worden bovengenoemde uitgangspunten middels een raadsvoorstel behandeld door 
de raadscommissie Ruimte en Financiën en de gemeenteraad. Bij instemming met het voorstel kan 
vervolgens worden gestart met de gebiedsdialoog. De verwachting is dat dit in september zal gaan 
plaatsvinden. 
 
Terugkoppeling via website 
U kunt alle informatie over het proces tot nu toe (inclusief alle rapportages en presentaties) vinden op 

de daarvoor ingerichte webpagina: klik hier om rechtstreeks naar de webpagina te gaan. 

 

  

https://www.montferland.info/wonen-en-leven/duurzame-opwek-van-energie-grootschalig_46082/


 

 

Bijlage 1: voorgesteld voorkeursgebied voor wind: Lengel-zuidoost / Azewijn-zuid.  

 


