Werkgroep wind

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Ontwikkeling coöperatieve grootschalige wind
In het kort: LochemEnergie vindt dat grootschalige windenergie onderdeel uitmaakt van een slimme mix van
duurzame energiebronnen. LochemEnergie is van mening dat er binnen de grenzen van de gemeente Lochem ruimte
is voor de realisatie van enkele grote windmolens. Daarbij gelden wel een aantal strikte randvoorwaarden van onze
coöperatieve aanpak:
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Wij willen dat burgers kunnen participeren in windenergie, bij voorkeur in coöperatieve vorm.
Een goede sociale en economische inbedding in de onmiddellijke omgeving is belangrijk.
Wij doen mee met windenergie-ontwikkelingen in de gemeente Lochem en of met initiatieven uit
grensgemeenten, indien ten minste 50% van het eigendom en de medezeggenschap over de installaties in
handen is van bewoners/bedrijven/energiecoöperaties in het gebied. Wij zijn solidair met zustercoöperaties
in de (RES) regio.
Wij zullen goed contact met buurgemeenten onderhouden.
Er wordt gestreefd naar een optimalisering van de energieopbrengst, ook door gemeentegrensoverschrijdende samenwerking.
Wij houden ons aan de gedragscode Participatie en Acceptatie windenergie op land van de Nederlandse
Wind Energie Associatie (NWEA) en onderzoeken of wij verder kunnen gaan volgend de gedragscode van de
Vereniging omwonenden windenergie Nederland (VOWNL).
Wij besteden de meeste aandacht aan contact met direct omwonenden.
We stellen een omgevingsraad in en een bewonersplatform, beide worden geleid door een onafhankelijke
voorzitter.
We laten zien welk proces is gevolgd en tot welke uitkomsten dat heeft geleid.
We werken niet mee aan een draagvlak-onderzoek, want de ervaring leert dat dit niet leidt tot nieuwe
inzichten en ook niet helpt in de participatie.
Wij willen met alle mogelijke ontwikkelingen meedoen, of dat nu in 1 overkoepelend traject is of in
meerdere trajecten.
We zullen planschade op voorhand proberen af te handelen en bij plaatsing van de windturbine uitkeren.
We stellen een gebiedsfonds in dat door een onafhankelijke lokale op te richten stichting zal worden
beheerd voor de ontwikkeling van de directe omgeving van het windpark en of voor uitkeringen aan direct
omwonenden (volgens de omwonendenregeling).
Wij houden de wettelijke norm aan voor de vrijwaringszone (400 m cirkel om de turbine mag geen woning
staan die tegen de komst van de turbine is). We onderzoeken de mogelijkheid om die norm op te rekken
naar 500 meter ook gezien de grotere turbines.
Wij houden ons aan de norm voor geluidsoverlast en slagschaduw. We onderzoeken de technische
mogelijkheid de turbine stil te zetten bij overschrijding van de norm.
Wij nemen het landschap ter plaatse als inspiratie voor ontwerp en opstelling van de turbines.
Waar mogelijk zullen we windenergie-ontwikkeling combineren met het plaatsen van een zonnepark op
dezelfde aansluiting en locatie.
Waar mogelijk zullen wij gebruik maken van subsidies en goedkoop geleend kapitaal voor de voorbereiding
en financiering van het plan. Ook kunnen ledenleningen ingezet worden.
Indien nodig zullen wij meewerken aan de uitkoop van omwonenden en verwerving van woningen en of
land.
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