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1. Besluit 

a. Het streven naar een energieneutraal Apeldoorn1 zoveel mogelijk te realiseren; voor zover 
nodig kan gebruik van buiten Apeldoorn opgewekte duurzame (wind)energie een aanvullend 
instrument zijn ter verwezenlijking van de ambities van de energietransitie; 

b. het college opdracht te geven om nader onderzoek te doen naar alternatieven voor de 
opwekking van windenergie met windturbines binnen de gemeentegrenzen2: 
- een bijdrage uit buiten Apeldoorn opgewekte duurzame energie (bijv. uit wind) en in dat 

kader de mogelijkheden om als gemeente in duurzame energieprojecten elders te 
participeren; 

- een - in overleg met buurgemeenten - te vinden regionale oplossing voor de 
energieambities; 

- het door middel van innovatie versnellen van andere vormen van duurzame 
energieopwekking; 

- sterker inzetten op energiebesparing. 
c. het college de opdracht te geven om een eigen Apeldoorns normenkader voor toepassing 

van windenergie te formuleren met  
- stringente (bovenwettelijke) eisen ter voorkoming van geluidhinder en ander vormen van 

overlast voor bewoners; 
-  verplichte gezondheids- en andere onderzoeken in geval van concrete 

projectvoorstellen; 
-  vereiste afspraken voor toepassing van het profijtbeginsel waarmee omwonenden 

kunnen delen in de (financiële) voordelen van eventuele projecten; en 
- nader te verkennen welke locaties binnen de grenzen van Apeldoorn onder strikte 

voorwaarden geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines.  
 
2. Aanleiding en doelstelling  
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 24 november 2016 een motie ‘Gejaagd door de wind’ 
aangenomen.  Daarmee gaf de raad opdracht aan een raadswerkgroep om een brede verkenning uit 
te voeren naar de mogelijkheden van windenergie in Apeldoorn. Aanleiding tot het onderzoek was de 
maatschappelijke discussie over concrete plannen voor windenergie in Beekbergsebroek, 
respectievelijk de conceptgebiedsvisie Beekbergsebroek die het college van burgemeester en 
wethouders najaar 2016 in inspraak had gebracht. 
De raadswerkgroep heeft het rapport ‘Feitenonderzoek Windenergie Apeldoorn’ op 20 juni 2017 in 
de politieke markt aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op 28 juni 2017 is een publieke 
informatiebijeenkomst over het rapport georganiseerd. 

                                                      
1 Apeldoorn energieneutraal houdt in dat de gemeente Apeldoorn de ambitie heeft om op termijn energieneutraal te worden. 
Dat betekent dat binnen de gemeentegrenzen op jaarbasis evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt 
gebruikt. 
2 Conform de ambities van de Uitvoeringsagenda Apeldoorn Energieneutraal 2017-2020 een bijdrage van 4% windenergie in 
de energiebehoefte in 2030, resp. een bijdrage van 8% windenergie in de energiebehoefte op termijn. 
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Daarna is tot 20 september 2017 gelegenheid geboden voor inspraak, schriftelijk via de mailbox 
windenergie@apeldoorn.nl en mondeling in een hoorzitting op donderdag 20 september jl. 
Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het rapport en de ontvangen inspraakreacties 
besproken in de politieke markt. De belangrijkste conclusies van deze bespreking zijn samengevat in 
de voorliggende raadsopdracht. Met deze opdracht geeft de gemeenteraad het college richtlijnen om 
verder te werken aan de energietransitie en de voorwaarden voor benutting van windenergie.  
 
3. Beoogd resultaat (inhoudelijke kaders)  
De raadsopdracht geeft het standpunt van de gemeenteraad weer ten aanzien van de vijf vragen die 
het raadspresidium in de PMA-bespreking van 28 september 2017 aan de orde heeft gesteld. 
 
Vraag 1 en 2  
Staat de gemeenteraad (met de kennis van nu) nog volledig achter de ambitie van de 
energietransitie conform het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2017-2020, dat wil zeggen met 
4 procent opwekking van duurzame energie door toepassing van windenergie binnen de 
gemeentegrenzen? Als energieopwekking door wind op eigen grondgebied niet of niet in die mate 
als duurzame energiebron aanvaardbaar of haalbaar is, wat is dan de inzet?  
 
De gemeenteraad wenst vast te houden aan de ambities van de energietransitie. Het streven blijft de 
doelstelling van Apeldoorn Energieneutraal zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen op te 
lossen.  Toepassing van windenergie binnen de gemeentegrenzen wordt niet uitgesloten. De kansen 
voor windenergie acht de gemeenteraad echter niet groot: het windklimaat rond de Veluwe beperkt - 
relatief gezien - het rendement van windturbines en onder de bevolking bestaat weinig begrip en 
acceptatie voor het plaatsen van windturbines. Eventuele initiatieven voor windenergie wil de raad 
aan zeer strikte voorwaarden binden. Naar mate het aandeel windenergie binnen de doelen voor 
duurzame energieopwekking niet haalbaar is, vraagt de gemeenteraad het college onderzoek te 
doen naar alternatieven: 

- een bijdrage uit buiten Apeldoorn opgewekte duurzame energie (bijv. uit wind) en in dat 
kader de mogelijkheden om als gemeente in duurzame energieprojecten elders te 
participeren; 

- een - in overleg met buurgemeenten - te vinden regionale oplossing voor de 
energieambities; 

- het door middel van innovatie versnellen van andere vormen van duurzame 
energieopwekking; 

- sterker inzetten op energiebesparing. 
 
Conclusie: de gemeenteraad herbevestigt de ambities van de energietransitie, maar laat het streven 
los om de 28 procent duurzame energieopwekking in 2030, respectievelijk 41 percent op termijn3 
volledig binnen de gemeentegrenzen te realiseren.  
 
Vraag 3 en 4 
Wat ziet de gemeenteraad als meer en minder kansrijke gebieden voor toepassing van windenergie 
in Apeldoorn? En welke randvoorwaarden moet het college in acht nemen bij nader onderzoek naar 
de toepassing van windenergie binnen de gemeente? 
 
De gemeenteraad spreekt zich niet uit over locaties of gebieden die meer of minder kansrijk zijn. 
De gemeenteraad is zich zeer bewust van de bezorgdheid van inwoners van Apeldoorn over de 
gevolgen van de plaatsing van windturbines. De zorgen richten zich op mogelijke negatieve 
gezondheidseffecten en andere vormen van overlast (schaduwwerking, lichthinder, etc.).  
Initiatieven voor windenergie kan de gemeente echter niet volledig uitsluiten. Al was het maar omdat 
een initiatiefnemer de provincie kan verzoeken om via een inpassingsplan medewerking te verlenen.  

                                                      
3 Percentages van 28 en 41 duurzame energie gerekend in verhouding tot het energieverbruik in het basisjaar 2014; de 
energietransitie gaat daarnaast uit van 30 percent in 2030 en 50 percent op termijn aan energiebesparing ten opzichte van het 
verbruik in het basisjaar. 
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De gemeenteraad vraagt het college derhalve om tegen de achtergrond van de uitkomsten van het 
feitenonderzoek een eigen Apeldoorns normenkader voor windenergie te formuleren. Aanvragen om 
medewerking aan windenergieprojecten binnen de gemeentegrenzen moeten aan dat kader voldoen. 
Het normenkader kan bestaan uit: 

- stringente (bovenwettelijke) eisen ter voorkoming van geluidhinder en ander vormen van 
overlast voor bewoners; 

- verplichte gezondheids- en andere onderzoeken in geval van concrete projectvoorstellen; 
- vereiste afspraken voor toepassing van het profijtbeginsel waarmee omwonenden kunnen 

delen in de (financiële) voordelen van eventuele projecten; en  
- nader te verkennen welke locaties binnen de grenzen van Apeldoorn onder strikte 

voorwaarden geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Het college kan in dat kader 
met partijen als de provincie overleg voeren over mogelijkheden voor windturbines op 
locaties die aan het normenkader voldoen, onder andere in de bossen. 

  
Vraag 5 
Wil de raad zich nu uitspreken over de verdere procedure van de concept gebiedsvisie 
Beekbergsebroek en de zoeklocaties voor windenergie die daarin zijn opgenomen? 
 
Binnen de gemeenteraad is op dit moment geen meerderheid voor toepassing van windenergie met 
behulp van windturbines in het kader van de gebiedsvisie Beekbergsebroek. Het college kan de 
procedure van de gebiedsvisie zonder windenergie ter besluitvorming aan de raad voorleggen. 
 
4. Randvoorwaarden 
De uitkomst van de bespreking van het Feitenonderzoek windenergie betekent een bijstelling van de 
raadskaders voor de energietransitie: een bijdrage van duurzame energie van buiten Apeldoorn is 
vanaf dit besluit een (aanvullend) instrument om de ambities van de energietransitie te 
verwezenlijken.  
 
5. Draagvlak en betrokkenen 
Met de inspraak naar aanleiding van het feitenonderzoek heeft de gemeenteraad zich een beeld 
gevormd van de acceptatie van windenergie in Apeldoorn en daar de raadsopdracht op gebaseerd. 
 
6. Proces 
Het college kan zelf het tempo bepalen waarin de raadsopdracht wordt uitgevoerd. De 
gemeenteraad vraagt het college om een raadsbrief vóór de jaarwisseling, waarin het verdere proces 
met betrekking tot de energietransitie en de uitwerking van kansen en randvoorwaarden voor 
windenergie ten behoeve van het gebruik van duurzame energie in Apeldoorn wordt geschetst.  
 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2017. 
 
 

De raad van de Gemeente Apeldoorn,    

de griffier,   de voorzitter, 
 


