
Door dom besluit CDA en VVD grotere kans op windmolens in Winterswijk 

 

In de raadsvergadering van donderdag 29 juni jongstleden is de Energievisie voor Winterswijk behandeld. 

Daarin stond de vraag centraal wat Winterswijk gaat doen om een bijdrage te leveren aan een schoner 

milieu door besparen van energie en opwekken van milieuvriendelijke energie. 

De acht Achterhoekse gemeenten sloten in november 2013 het Akkoord van Groenlo. Daarin werd 

afgesproken dat de Achterhoek uiterlijk in 2030 energieneutraal moet zijn (dat wil zeggen: evenveel schone 

energie opwekken als energie verbruiken) en dat besparingen en schone opwek binnen de grenzen van de 

Achterhoek moeten worden gezocht. Dit laatste om ons probleem niet bij een ander op het bord te leggen. 

Voorstel van het College van Burgemeester & Wethouders was om vast te houden aan dit Akkoord en 

daarbinnen eerst de Winterswijkse energiebehoefte (de vraag naar energie) zoveel mogelijk met 

besparende maatregelen terug te dringen, dan daarna te bekijken welk deel van de overgebleven 

energiebehoefte op eigen Winterswijks grondgebied kan worden ingevuld met eigen opwekking van schone 

energie en pas als laatste, als die eigen opwek onvoldoende is om te voorzien in de eigen energiebehoefte, 

samen met de andere Achterhoekse gemeenten te kijken naar oplossingen binnen de Achterhoek. 

Winterswijks Belang was het met andere partijen in de Raad eens dat bij dat laatste ook gekeken moet 

kunnen worden naar opwekking van schone energie buiten de eigen regio, want het zou zonde zijn om voor 

een eventuele restvraag zelf energie te gaan opwekken als buiten de regio al voldoende wordt 

geproduceerd. Winterswijks Belang was het echter ook eens met het College dat we eerst zelf aan zet zijn 

en eerst zelf met maximale besparingen en zoveel mogelijk zelf opwekken van schone energie, moeten 

zorgen dat we een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het oplossen van een groot en serieus 

probleem.  

Bij dit laatste waren alle partijen in de Raad het met het College eens dat we hierbij zo lang mogelijk weg 

moeten blijven bij windmolens op Winterswijks grondgebied, omdat we allemaal vinden dat opwekking van 

schone energie passend moet zijn in ons Nationaal Landschap. Het College had dan ook voorgesteld om de 

optie van windmolens in ieder geval uit te sluiten totdat vast staat of ze op de Achterhoekse schaal wel of 

niet nodig zijn om de doelstelling te halen.  

Spijtig genoeg hebben de coalitiepartijen VVD en CDA afgelopen donderdag (gesteund door de SP en D66) 

de door hun eigen College voorgestelde, zorgvuldige lijn afgewezen door te eisen dat meteen al naar 

energieopwekking buiten de regio wordt gekeken en door zonder te overleggen met de andere gemeenten 

in de Achterhoek, alvast nee te zeggen tegen windmolens op Winterswijks grondgebied. Daardoor plaatst 

Winterswijk zichzelf op een eiland en wordt de kans dat we onze bijdrage kunnen invullen zonder 

windmolens in ons Nationaal Landschap, juist alleen maar kleiner. 

Bovendien hebben de VVD en het CDA geen enkel alternatief haalbaar plan op tafel gelegd, zwijgen ze over 

de veel hogere kosten van zonne-energie en waren ze (opnieuw gesteund door de SP en D66) tegen het 

voorstel van Winterswijks Belang om een groot bedrag beschikbaar te stellen voor het realiseren en 

ondersteunen van energiebesparende maatregelen. En juist die zijn nodig om onze energiebehoefte zo ver 

mogelijk terug te dringen, waardoor we de kans dat we überhaupt nog hoeven te praten over windmolens, 

juist zo klein mogelijk maken. 

Al met al dus een mooie uitkomst voor partijen die het probleem liever bij een ander op tafel leggen dan 

zelf met een oplossing te komen. Een slechte uitkomst dus voor het milieu en onze eigen kinderen.  


