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Geachte leden van de Stichting Buurtbelangen Larense Broek en omstreken,

Uw brief van 10 december is door het dagelijks bestuur van de Cleantech Regio aan de
stuurgroep RES doorgezonden, met het verzoek hierover met u in contact te komen.
Het bestuur van de Cleantech Regio heeft het regionale proces van totstandkoming van
de RES belegd bij een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders van alle
betrokken gemeenten, Provincie en Waterschappen, aangevuld met leden van de
Strategische Board en een afvaardiging van netbeheerder Alliander.
De stuurgroep RES dankt u hartelijk voor uw adviezen en spreekt waardering uit voor de
factsheet windenergie. In deze brief informeren wij u over de wijze waarop uw adviezen
worden betrokken in de ontwerpfase van de Concept RES.
Allereerst vinden wij het belangrijk u te bevestigen dat ook in het vervolgproces van
Concept RES en RES 1.0 actieve inbreng van belanghebbenden gevraagd wordt. Voor
een belangrijk deel wordt dit georganiseerd door uw gemeente, de gemeente Lochem.
U geeft in uw brief onder andere adviezen over afstand van windmolens tot bebouwing. U
heeft vraagtekens bij bepaalde ontwerpen en u gaat in op uitgangspunten t.a.v. zonneenergie. Vanuit verschillende stakeholders krijgen wij waardevolle adviezen. Zo hebben wij
bijvoorbeeld een brief van landbouworganisatie LTO ontvangen, waarin een ander
standpunt t.a.v. het gebruik van landbouwgrond voor zonne-energie wordt aangegeven. Al
deze adviezen worden betrokken in de afweging om tot een inhoudelijk gedragen en goed
beargumenteerd Concept RES te komen. In januari vindt een atelier plaats met
specialisten van gemeenten en provincie om dergelijke kwalitatieve afwegingen te
bespreken. Uw adviezen worden hierin betrokken.
U vraagt aandacht voor draagvlak en betrokkenheid van inwoners, om zo tot realistische
plannen te komen. De Concept RES geeft de kansrijkheid aan van bepaalde gebieden. In
deze fase maken wij natuurlijk een inschatting van de haalbaarheid, maar altijd zal nader
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onderzoek nodig zijn. In de RES 1.0, maar vooral ook daarna, zal de planvorming steeds
concreter worden, waarbij draagvlak, betrokkenheid en eigenaarschap van inwoners nog
meer onvoorwaardelijk wordt.
U vraagt aandacht voor de waarde die toegekend wordt aan de digitale enquête die kort
geleden is gehouden. Het klopt dat er in de enquête geen ruimte is om nee te zeggen
tegen zonne- en windenergie in onze regio. De opgave staat niet ter discussie. De
enquête gaat in op de vraag: nu de opgave is dat grootschalige opwek van duurzame
energie in onze regio nodig is, onder welke voorwaarden zou dit dan plaats moeten
vinden? De enquête zien wij als aanvullend op de input van de ontwerpateliers. Samen
met deze input vormt dit één puzzelstuk van de totale afweging. Andere puzzelstukken
zijn: belemmeringen in beleid- en regelgeving, kansen- en dilemma’s t.a.v.
gebiedsopgaven, netwerkkosten en bestaande projecten en initiatieven. Al deze
puzzelstukken samen leiden tot afwegingen in de Concept RES.
Graag houden wij u ook de komende tijd geïnformeerd. Om te zorgen dat u en andere
inwoners in onze regio beschikken over alle informatie gaan we de komende tijd een
digitale storymap implementeren. Hierin worden alle stappen en tussenresultaten in het
ontwerp proces bijgehouden. Wij vinden het van belang om alle adviezen en inbreng
transparant en toegankelijk te maken voor iedereen. Uw brief en bijbehorende factsheet
publiceren wij daarom graag in de storymap. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan horen
wij dit graag.
Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw betrokkenheid en uw adviezen. Bij vragen kunt u
zich wenden tot Tjitske Osinga, de bij de RES betrokken beleidsadviseur in uw gemeente.
Daarnaast kunt u terecht bij de procesregisseur RES voor de Cleantech Regio Evelyne
van de Vlekkert, e.vandevlekkert@regiostedendriehoek.nl, telefoonnummer 06-46846006.
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