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Doetinchem, 20 januari 2021 

Geacht College, en Geachte Raadsleden 

De bewonersgroep de Huet heeft aangekondigd in de voorbereidende raadsvergadering van afgelopen 
2 december 2020 u op de hoogte te zullen houden. 

Wij willen transparant zijn. En dit verwachten we van u allen ook. 

Wij kunnen u op dit moment op de hoogte brengen waarom we er tegen zijn dat de windturbines op 
deze locaties komen te staan. Of dat we allemaal op onze eigen manier bezig zijn met 
klimaatverbetering. We kunnen u vertellen waarom we de opmerking: “niet in onze achtertuin!” 
vervelend vinden, kinderachtig en achterhaald. Maar dat gaan we nu niet doen. U kunt onze website 
opzoeken voor meer informatie. Of de website www.tegenwindkeppeleneldrik. Ook zij hebben u 
inmiddels een brief gestuurd. En we willen u erop wijzen om deze met aandacht te lezen. Want deze 
brief beschrijft exact onze gevoelens. Wij vragen u contact op te nemen met medewerkers van de 
gemeente Bronkhorst. Ook zij zijn met dit onderwerp bezig. En elke gemeente voor zich is in dit geval 
geen goede strategie. Men heeft ons verteld dat er al pogingen zijn geweest om contact op te nemen 
met Doetinchem? 

Klimaatdoeleinden behalen is iets wat we gezamenlijk moeten doen. 

Hieronder onze acties tot nu toe: 

We zijn een samenwerking aangegaan met de bewoners van Langerak via de 
website: www.tegenwindoudeijssel.nl en via een facebook groep van Tegenwind Oude IIssel. 

We werken samen, en houden elkaar op de hoogte van vorderingen binnen elke groep. 

Er zijn een heel aantal personen binnen onze groep welke open staan voor een keukentafelgesprek met 
Greentrust. We worden daar medio januari 2021 voor een digitale meeting voor uitgenodigd. Omdat we 
hun kant van het verhaal willen horen. Of er nog opties bespreekbaar zijn. Op dit moment zijn we dit 
gezamenlijk aan het voorbereiden. Wij zullen hiervan ook naar u allen naderhand verslag van doen. 

Omdat er maar een klein gedeelte van de bewoners van De Huet op de hoogte zijn van deze plannen, 
zijn we op dit moment bezig met een grote flyer actie. Iedereen heeft recht op informatie zeker wanneer 
ze binnen een straal van de 10 keer de hoogte van de turbines locaties wonen. Dus 2.3 kilometer. 

Een aantal bewoners willen RES vergaderingen bijwonen, maar steeds worden de vergaderingen waar 
bewoners zich voor aanmelden uitgesteld. We hebben bovendien van eerdere deelnemers vernomen 
dat je alleen positieve en vooral geen kritische geluiden mag laten horen. Dus we zijn heel erg 
benieuwd,want we willen echt creatief meedenken. Want een draagvlak onder de bevolking van 
Doetinchem volgens ons inziens een Must! 

We zijn een petitie gestart en deze inmiddels 1212 maal getekend. Het leeft enorm. 

We hebben ons aangesloten bij NederWind. Dit is een grote groep van organisaties in Nederland welke 
heel kritisch kijken naar het beleid betreffende windturbines in Nederland. 
 
Op 20 januari hebben we een brief gestuurd naar de griffiers van de eerste en tweede kamer met het 
verzoek deze te mailen naar alle kamer leden en het kabinet, en een mail naar alle leden van de 
Commissie Economische zaken en Klimaat persoonlijk, en er is namens ons allen een persbericht uit 
gegaan. 
 
 

http://www.tegenwindkeppeleneldrik/
http://www.tegenwindoudeijssel.nl/
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We zullen de brief met u delen. ( zie bijlage)   Hieronder het persbericht wat uitgegaan is. 

Voor ons is het van groot belang dat we serieus genomen worden. 

Wordt vervolgd.... en we staan altijd open voor contact. 

 

Namens Bewonersgroep de Huet 

 
  



     

Tegenwind Oude IJssel 
Hummelo, Keppel, Langerak, Doetinchem de Huet 

Bijlage 1 Persbericht NederWind 

65 burgerorganisaties: "Verklaar windturbines op land controversieel" 

 

 20-01-2021 | 13:00 | BARENDRECHT  

De Tweede en Eerste Kamer moeten plannen voor windturbines op land 
controversieel verklaren. Dat schrijven de 65 burgerorganisaties verenigd in het 
NederWind netwerk. "Net als bij de kinderopvangtoeslag affaire walsen regering, 
parlement en Raad van State in het windturbine dossier over de belangen van de 
burger heen", zegt coördinator Kees Pieters. "Nu de regering demissionair is, is het tijd 
voor reflectie en pas op de plaats.   

 

Raad van State overtreedt de wet  

De Raad van State heeft in verschillende rechtszaken rond windturbines de Europese 
wet overtreden. De inmiddels afgetreden minister Wiebes schreef aan het NederWind 
netwerk, dat hij zijn windturbine beleid baseert op deze wetsovertreding van de Raad 
van State. "Het is symptomatisch, dat de Raad van State handelt als een verlengstuk 
van de regering, net als bij de kinderopvangtoeslag. Dat gebeurt niet alleen in Polen 
en Hongarije, maar ook hier", aldus Pieters. "De burger maakt bij dit soort 
schijnrechtspraak geen kans."   

Miljardensubsidies  

Het NederWind netwerk heeft zich in 2018 aangemeld voor deelname aan de 
klimaattafel Elektriciteit met een plan om alle windenergie op te wekken op zee i.p.v. 
op land. Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatberaad, en Kees Vendrik, de voorzitter 
van de klimaattafel Elektriciteit, weigerden NederWind de toegang tot de klimaattafel. 
"Daardoor hadden de energiebedrijven vrij spel om hun miljardensubsidies binnen te 
halen via de buitengewoon riante subsidieregeling voor wind op land", aldus Pieters. 
"De Staat der Nederlanden garandeert 12 procent rendement op de investering. De 
burger betaalt dat via de energierekening". 
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Noot voor de redactie:  

Brief van de 65 burgerorganisaties aan de Tweede en Eerste Kamer met het verzoek 
om planvorming en uitrol van wind op land controversieel te verklaren d.d. 20-1-2021:  

http://nederwind.nl/wp-content/uploads/2021/01/Brief-aan-Tweede-Kamer-en-Eerste-
Kamer-20-1-2021-controversieel-verklaren-met-bijlagen.pdf 

Contactgegevens:  

Van: NederWind netwerk 

 

Website: http://www.nederwind.nl 

Contactpersoon: Kees Pieters 

Telefoon: +31 6 5243 2728 

Email: info@nederwind.nl 
 


