
 

 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Op 2 november 2021 ontvingen wij van u een brief met als onderwerp ‘Voortgang 

planMER Windpark Wijchen-A50’. Hartelijk dank hiervoor. In deze brief uitte uw college 

haar visie op de voortgang van het Windpark langs de A50 in de gemeente Wijchen. 

Graag belichten wij in deze brief onze afwegingen hierbij. Ook geven wij u graag enkele 

zaken mee ter overweging bij uw uiteindelijke besluitvorming over het inpassingsplan. 

 

Gezamenlijk doel 

Wij onderschrijven uw standpunt dat wij gezamenlijk staan voor een belangrijk doel: het 

realiseren van klimaatdoelen die over gemeentegrenzen heengaan. Daarom heeft de 

gemeente Wijchen ook een substantiële bijdrage geleverd aan de RES1.0 in de regio 

Arnhem-Nijmegen. Dit doen wij door 30 hectare zonne-energie (ca. 30 MW) en 3 

windturbines nabij bedrijventerrein Bijsterhuizen (ca. 12 MW) voor 2030 te realiseren. 

Wijchen vormt daarbij een positieve uitzondering op de regel in de regio door voor 2030 

wél windturbines te realiseren op haar grondgebied. 

 

Juiste tempo met voldoende draagvlak 

Daarmee houdt het voor Wijchen natuurlijk niet op. Ook Wijchen moet meer doen om de 

gestelde ambities te halen. Dat staat buiten kijf. Dat is ook een breed gedragen 

standpunt in de gemeenteraad van Wijchen. Maar dan moet dit wel. 

In het juiste tempo, met voldoende draagvlak en op de juiste manier gedaan worden. De 

RES2.0 is daarvoor naar onze mening het geijkte middel. Met het inpassen van het 

Windpark A50 vanuit de Provincie Gelderland doorkruist u dit hele afgewogen regionale 

proces. Het zet ook de RES als afwegingsmiddel, waar elke gemeente haar deel van de 

energietransitie op zich neemt, enorm onder druk. 

 

Onrust 

Uw mededeling dat u voornemens bent medewerking te verlenen aan het verzoek tot 

inpassing van het Windpark langs de A50 leidt tot maatschappelijke onrust en schaadt 

het vertrouwen in de RES-aanpak, doordat er direct nadat de RES1.0 is ondertekend en 

de inkt hiervan nog niet droog is al medewerking wordt verleend aan een verzoek tot 

inpassing door de Provincie. Terwijl u zelf onlangs de afspraken uit de RES1.0 mede heeft 

ondertekend. 

 

Vanwaar deze ommezwaai? Vertrouwt u niet meer op dit afgewogen lokale en regionale 

proces? Tot op heden zijn de opwekkingsdoelstellingen tot 2030 in de regio Arnhem-

Nijmegen behaald. De balans tussen wind en zonne-energie in de regio verdient 

inderdaad extra aandacht zoals u betoogt, echter dit kan prima meegenomen worden in 

de RES2.0 in plaats van via een van bovenaf opgelegd inpassingsplan zonder lokaal 

draagvlak.  

 

Provincie Noord-Brabant en Geertruidenberg 

De Provincie Noord-Brabant heeft onlangs in de gemeente Geertruidenberg aangetoond 

hoe ook met een verzoek tot een inpassingsplan en de gemaakte regionale afspraken uit 

de RES omgegaan kan worden. De Provincie Noord-Brabant heeft twee inpassingsplan-

verzoeken in de gemeente Geertruidenberg (Raamsdonksveer en op het Amer-terrein) 

afgewezen omdat de regio de doelstellingen behaalt en de gemeente Geertruidenberg 

hieraan bijdraagt. 

 

Gemotiveerd afwijzen 

Deze casus in onze naburige provincie, waarbij overigens de turbines bij Niftrik maar 

enkele honderd meters van de Brabantse provinciegrens afstaan, geeft aan dat een 

principeverzoek tot inpassing niet per definitie gehonoreerd hoeft te worden. 

Gemotiveerd afwijzen is ook een optie. Ook in Gelderland. Wij denken dat er voldoende 

argumentatie voor handen is om analoog aan de casus Geertruidenberg dit 

principeverzoek langs de A50 bij Niftrik, Hernen en Leur af te wijzen. 



 

 

 

Niet overeenkomstig Provinciale Beleidslijn Windenergie 

Bovendien lijkt een provinciale inpassing, op dit moment in het proces, niet 

overeenkomstig de intentie uit de provinciale Beleidslijn Windenergie. Waar in paragraaf 

3 beschreven staat hoe u tegen draagvlak en participatie aankijkt bij windturbineparken 

in de regio’s.  

 

Hierin staat onder andere de passage dat: “Een windturbinepark gebaat is bij een goede 

samenwerking tussen alle partijen. Het is daarom belangrijk dat partijen die betrokken 

zijn bij een project meegenomen worden in het totale proces om te komen tot nieuwe 

locaties voor windenergie.” Wij vragen ons af hoe dit zich verhoudt tot het nu toepassen 

door de Provincie van een inpassingsplan op de locatie Windpark-A50 nabij Niftrik, 

Hernen en Leur. 

 

Samenvattend 

Al met al concluderen wij dat: 

 De gemeente Wijchen wil bijdragen aan de energietransitie. Ook via windturbines op 

haar grondgebied; 

 De gemeente Wijchen hiertoe een goede eerste aanzet heeft gedaan in de RES1.0 

via 30 hectare zon en 3 windturbines voor 2030; 

 Dit bod in de RES1.0 door de hele regio, inclusief waterschappen en de Provincie 

Gelderland, is ondertekend; 

 Dat RES2.0 de kans biedt aan de regio om de balans tussen zon en windenergie te 

verbeteren; 

 De gemeente Wijchen ook in de RES2.0 haar deel van de regionale energietransitie 

op zich zal nemen; 

 Uw voornemen tot medewerking aan het verzoek tot inpassing voor Windpark A50 

tot grote onrust leidt bij onze inwoners, het vertrouwen in het RES-proces schaadt 

en de RES als afwegingsmiddel onder druk zet; 

 Er zowel maatschappelijk als politiek geen draagvlak is voor Windpark-A50 en dit 

indruist tegen de gedachte uit de provinciale Beleidslijn Windenergie dat draagvlak 

essentieel is voor de energietransitie; 

 Een principeverzoek tot inpassing ook gemotiveerd afgewezen kan worden door de 

Provincie Gelderland (zie casus Geertruidenberg in Noord-Brabant). 

Tot slot 

Wij willen u dit alles graag ter overweging meegeven in uw verdere besluitvorming. 

Wij hopen dat u dit een lokale afweging laat blijven zijn van de lokale democratie en haar 

inwoners. Zoals wij ook in RES1.0 bewezen hebben te kunnen doen en u ook van ons 

mag verwachten in RES2.0 en verder. Hopelijk neemt u dit alles ter overweging mee in 

uw college en laat u Provinciale Staten kennisnemen van deze brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De gemeenteraad van Wijchen, 

 

 

Björn Derksen, fractievoorzitter CDA Wijchen 

Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter Kernachtig Wijchen 

Alice Vroom, fractievoorzitter VVD Wijchen 

Peter Gatzen, fractievoorzitter PvdA Wijchen 

 


