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Bewoners overgeleverd aan willekeur van
projectontwikkelaars en gemeente
Dat is het gevoel dat overheerst bij de bewoners van Langerak en het omliggende buitengebied
van Doetinchem. Afgelopen vrijdag vielen er maar liefst 2 brieven bij hen op de mat. Een van een
commerciële projectontwikkelaar die samen met landgoed Keppel plannen heeft voor een
windturbinepark langs de Oude IJssel én een van een commerciële projectontwikkelaar die een
zonnepark wil plaatsen langs de weg naar Doetinchem. In beide brieven staat de oproep om te
participeren bij de ontwikkeling en vooral ook om financieel deel te nemen.
Hoe kan de gemeente Doetinchem dit zo doen? Dat is de overheersende vraag van de bewoners
waar deze brieven in de bus vielen. Dick Scheeringa, bewoner van Langerak en een
vertegenwoordiger van de actiegroep Tegenwind Oude IJssel: “Wat denkt de gemeente wel!
Laten we de bewoners maar platbombarderen met initiatieven van projectontwikkelaars en dan
lukt er vast wel iets? Lekker makkelijk om zo om te gaan met participatie. Want inhoudelijk iets
veranderen aan de plannen, dat kan niet. Dat staat zo ongeveer als eerste zin in de brief over het
windturbinepark. Je mag alleen je centen erin stoppen, terwijl inmiddels wel duidelijk wordt dat
deze centen vaak verdwijnen naar buitenlandse bedrijven in plaats van naar de bewoners in de
regio. Waar is de zorgplicht voor de burgers gebleven en waar vindt coördinatie plaats? Degenen
die zich in de Achterhoek met de Regionale Energie Strategie (RES) bezighouden, doen dit in
ieder geval niet”.
Inmiddels is de actiegroep Tegenwind Oude IJssel bijna dagelijks aan het overleggen over de
stappen die ze samen kunnen ondernemen tegen deze willekeur die over hen heen komt.
Plannen
Niet dat de gemeente geen plannen heeft. Die zijn er wel degelijk. Alleen lijkt de gemeente zich
niet te herinneren dat ze geen windturbines of zonneparken wil in open gebied, zoals o.a.de
omgevingsvisie 2040 voor de Kruisberg (incl. Langerak) aangeeft. Deze omgevingsvisie is nota
bene in overleg met bewoners opgesteld. Ook volgens de RES- waarvoor afgelopen week online
bijeenkomsten georganiseerd waren – is de directe omgeving van de Oude IJssel geen
zoekgebied.
Overheid: luister naar je burgers
Met de roep om participatie zou je toch verwachten dat de gemeente serieus geïnteresseerd is in
de mening van haar burgers. Maar participatie in Doetinchem betekent in de praktijk dat
commerciële organisaties hun gang mogen gaan, overheidssubsidies opstrijken, een wassenneus participatietraject doorlopen omdat dat nu eenmaal moet en uiteindelijk veel geld gaan
verdienen. Omwonenden krijgen de lasten, jarenlang.
Petitie tegenwindoudeijssel.nl
Toch laten de bewoners van Langerak, de Huet en omgeving het er niet bij zitten. Op hun
website tegenwindoudeijssel.nl roepen ze op tot het tekenen van een petitie. De actiegroep
Tegenwind Oude IJssel heeft dit initiatief genomen omdat de gemeente Doetinchem het niet
nodig vond om alle bewoners van de Huet te informeren die in een zone wonen waarin bewoners
als belanghebbend aangemerkt worden. Inmiddels zijn al ruim 2.000 handtekeningen gezet.
Deze week valt er in een deel van Doetinchem en de kernen daaromheen een flyer in de
brievenbus met oproep de petitie te tekenen. En een 2e brief aan de gemeente met maar liefst
ruim 50 vragen over de plannen voor het windturbinepark is recent verzonden.

Achterhoekse oplossingen
“Begrijp ons goed, vult Dick nog aan. “Wij snappen dat we gezamenlijk iets moeten doen aan het
klimaatprobleem. Er staan hier niet voor niks al energieneutrale woningen in de wijk. Maar dat
moeten wel duurzame oplossingen zijn die door bewoners gedragen worden en die onze
leefomgeving en onze gezondheid niet aantasten. We hopen dan ook eigenlijk dat er een
beweging op gang komt, voor bijvoorbeeld het plaatsen van kleine, wél duurzame windmolens.
Als elke kern, buurtschap, dorp of wijk samen kan bepalen waar deze kunnen komen te staan,
daar ook het rendement van krijgen, dan moet dat toch een oplossing bieden. Dan wekken we
misschien wat minder energie op dan gepland volgens de RES. Maar dat is meer dan voldoende
voor de Achterhoek.”

Noot voor de redactie: Meer informatie over dit persbericht is te verkrijgen via mail
tegenwindoudeijssel@gmail.com of 06 22919115 (Dick Scheeringa)
De aan de gemeente verzonden brief met vragen van de bewonersgroep Tegenwind Oude IJssel vindt u
bijgevoegd bij dit persbericht en op de website tegenwindoudeijssel.nl.

