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Voorstel (concept-besluit)  
 
 
Toelichting 
 
1. Inleiding 

Aanleiding 
Op 15 januari 2015 besloot de raad dat er een gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek kwam. De 
raad gaf als kader mee dat eventuele windmolens alleen in de visie opgenomen werden wanneer 
hiervoor draagvlak is. Dit draagvlak zou vooral door duurzame energiecoöperatie deA verworven 
moeten worden. Omdat draagvlak een begrip is dat voor meerdere uitleg vatbaar is, heeft het 
college een handreiking gemaakt. Die volgt een eigen spoor bij de raad. Het spoor van de 
gebiedsvisie (inspraak, raadsvoorstel) komt samen met het spoor van de handreiking in één 
raadsbesluit. 
 
Bestuurlijk belang 
In de concept gebiedsvisie zijn zoekzones voor drie windmolens opgenomen. De communicatie 
en de uitleg hierover hebben tot reacties van bewoners geleid, zowel van voor- als van 
tegenstanders. Met de handreiking ondersteunt het college de raad bij het doorgronden van het 
begrip draagvlak, zodat hij kan besluiten of en hoeveel zoekzones in de gebiedsvisie komen te 
staan. 
 
Centrale vraag 
Welke keuzes heeft de raad om draagvlak te definiëren?   
 

2. Kader 
Het raadsbesluit van 15 januari 2015 dat uitgaat voor de Beekbergsebroek van een 
ontwikkelrichting waarbij zowel duurzame energieopwekking als natuur en recreatie leidend zijn. 
Deze drie thema’s gingen in een ruimtelijk raamwerk worden uitgewerkt. 
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3. Beoogd (maatschappelijk) resultaat 
Een besluit over de handreiking maakt duidelijk hoe de raad het begrip draagvlak definieert, hoe 
de raad daarbij de al geventileerde meningen meeneemt en wat dit betekent voor de zoekzones 
in de gebiedsvisie. 

 
4. Argumentatie  

De visie voor de Beekbergsebroek heeft inhoudelijk weinig te maken met een analyse van het 
begrip draagvlak. Daarom worden twee sporen gevolgd. De handreiking kiest voor een aantal 
mogelijke definities uit de vele mogelijkheden en gaat uit van een tweetrapsvraagstelling. Eerst 
bepaalt de raad of er de afgelopen periode voldoende informatie ontstaan is om goed de vraag 
te beantwoorden of er draagvlak is. Is het antwoord ‘ ja’, dan bepaalt de raad meteen of er 
draagvlak is. Is dat draagvlak er, dan stelt hij de gebiedsvisie met zoekzones vast (scenario 1). 
Zo niet, dan gaan de zoekzones uit de gebiedsvisie (scenario 2). Wanneer de raad niet vindt dat 
er voldoende informatie is (scenario 3), dan moet met name deA aanvullende inspanningen 
leveren. Voordat deA aan de slag gaat, stelt de raad eerst vast hoe naderhand draagvlak 
gemeten wordt, zodat hierover geen onduidelijkheid is.  
 
In de handreiking wordt ook de mogelijkheid geschetst dat de raad het spoor van de bepaling 
van draagvlak nu niet volgt, maar kiest voor een reguliere procedure van een 
bestemmingsplanwijziging, ervan uitgaande dat daarin een beeld ontstaat van draagvlak voor de 
windmolens. 

 
5. Maatschappelijk draagvlak 

Vanaf de bewonersavond op 22 juni 2016 hebben o.a. de wijkraad Zuid-Oost en een collectief 
bewoners uit de Beekbergsebroek meningen over de mogelijke bouw van windmolens 
verzameld. De respons is groot. In de gebiedsvisie is echter sprake van zoekzones. Een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouwaanvraag) is immers pas aan de orde wanneer 
deA en ontwikkelaar De Wolff de benodigde grond verworven hebben, nadere afspraken met 
bewoners over compensatie en deelname aan de exploitatie gemaakt hebben en de wettelijk 
vereiste onderzoeken gedaan hebben.  
 
Over het onderscheid tussen zoekzones en bouwaanvraag alsmede het nut van de handreiking 
is bij bewoners onduidelijkheid. In de beeldvorming heeft de gemeente nu al voldoende 
informatie om de zoekzones niet in de gebiedsvisie op te nemen. De wijkraad Zuid-Oost stuurde 
op 12 augustus 2016 een brief aan het college (deze is beantwoord) en verzamelt 
handtekeningen tegen de mogelijke komst van de turbines. Voorts bood mevr. Veldhuis namens 
bewoners van de Beekbergsebroek op 23 september 2016 handtekeningen aan wethouder 
Sandmann aan. Op 19 november 2016 organiseert het bewonerscollectief uit de 
Beekbergsebroek een dag waarvoor college- en raadsleden uitgenodigd zijn.   
 

6. Risico’s 
De gebiedsvisie gaat over meer dan duurzame energie - er zijn ook de thema’s natuur en 
recreatie - en windmolens zijn niet de enige productievorm die de concept gebiedsvisie mogelijk 
maakt. De gebiedsvisie als geheel is bedoeld om de kwaliteiten van de Beekbergsebroek te 
waarborgen en kansen te pakken. Het spoor van de gebiedsvisie (inspraak, raadsvoorstel) 
respectievelijk de handreiking dient afzonderlijk en volwaardig te doorlopen te worden om tot één 
goed besluit van de raad over de gebiedsvisie te komen zodat met de realisatie kan worden 
gestart (met of zonder zoekzones voor windmolens).   
 

7. Financiële paragraaf 
Aan dit besluit zitten geen financiële aspecten. 

 
8. Communicatie van het besluit 
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Draagvlak voor windmolens is een complex aspect van de gebiedsvisie Beekbergsebroek. Ook 
gelet op de gevoeligheid van het onderwerp en de wenselijkheid om het ‘waarom’ van dit besluit 
uit te leggen, wordt actief gecommuniceerd. Er komt o.a. een persgesprek nadat de raad het 
voorstel ontvangen heeft.  
 
 

9. Realisatie van het besluit 
Afhankelijk van de keuze die de raad maakt uit scenario 1, 2 of 3. Zie het stroomschema op blz. 
3 van de concept handreiking.  
 

Hoogachtend,    

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,    
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