
 
 
 
 

Amendement 7-3 
 
Voorstel no.:  Raad-00472 
Agendapunt:  7. 
 
 
Onderwerp: Verrijkte routekaart energieneutraal Bronckhorst 2030 
 

De gemeenteraad van Bronckhorst in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, 
 
Constaterende dat: 

 Alleen met een mix aan energie besparende maatregelen én een mix aan 
opwekking van groene energie de doelstelling Energieneutraal Bronckhorst 2030 
gehaald kan worden, 
 

 Draagvlak en draagkracht voor deze maatregelen essentieel zijn voor het slagen 
van de doelstelling energieneutraal in 2030, 

 

 Nog veel inwoners zich zorgen maken met name met betrekking tot hoge 
windmolens, waarbij de zorgen vooral gaan over de uitwerking van de 
participatie-eisen uit de routekaart, het draagvlak in de omgeving, de eventuele 
effecten op de gezondheid en de effecten op het landschap, 

 
Overwegende dat: 

 De wijze waarop de participatie vormgegeven wordt volgens de routekaart, nog in 
de praktijk getest en bewezen moet worden, bij voorkeur bij minder gevoelige 
projecten, 

 

 Het RIVM in 2020 met nieuwe aanbevelingen komt om de gezondheid van 
omwonenden rondom windmolens te beschermen, 

 

 De Rekenkamer in 2020 met bevindingen komt richting de Raad over hoe het 
Landschapsontwikkelplan (LOP) tot op heden heeft gefunctioneerd en 
aanbevelingen zal doen over hoe de kwaliteit van het landschap in de 
Omgevingswet te gaan borgen, 

 
Voorts overwegende: 

 Dat de routekaart twee ijkpunten benoemt om daar de tussenstand te bepalen 
(besparing en opwekking) en de routekaart eventueel aan te scherpen, waarvan 
de eerste in 2022, 
 



 
 
 
 

 Dat per 2021 de Omgevingswet van kracht wordt, waarbij een integraal kader 
wordt geschapen voor ontwikkelingen in relatie met onder andere gezondheid, 
landschap en participatie, 

 

Het raadsbesluit met het nummer Raad-00472  te vervangen door 
 
besluit: 
 

1. De Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 gewijzigd vast te 
stellen door op pagina 11 bij het kopje Wind toe te voegen: “tot het eerste ijkpunt 
zal de gemeente de beleidsregels en de kaders voor grote windmolens vanaf 25 
meter opschorten tot 2022”. 

2. De Bronckhorster ruimtelijke afweging vast te stellen. 
3. De beleidsregels en –kaders ten aanzien van onder andere gezondheid, afstand, 

geluidsnormen door de raad te laten vaststellen. 
 
Hengelo Gld, 31 oktober 2019 
 
Fractie Groenlinks 
Fractie GBB 
Fractie VVD 
Fractie PvdA 
Fractie CU-SGP 
Fractie CDA 
 
 
 

Beslissing raadsvergadering d.d. 31 oktober 2019 
Met 22 stemmen voor (CDA, GBB, VVD, GL, PvdA en CU-SGP) en 2 stemmen tegen (D66) is 
het amendement aanvaard. 


