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Windmolens in Apeldoorn?

Windmolens in Apeldoorn?
Duurzame energie coöperatie de A onderzoekt de mogelijkheid om langs

Zoeken naar:
Zoeken

de A1 (Beekbergsebroek) een drietal windmolens te plaatsen. Dus ligt deze
vraag voor bij de fractie GroenLinks Apeldoorn. (en onze collega’s)
Het is een lastig vraagstuk. Er zijn veel belanghebbenden en er is een berg
informatie over de positieve en negatieve e ecten van windmolens.

Nieuwsbrief

Positief voor de klimaatdoelstellingen, negatief voor de omwonenden. En

Voornaam:

dat in een dichtbevolkt land met schaarse ruimte. Ook wij begrijpen de

voornaam

weerstand van mensen en met name de omwonenden. We delen die
zorgen en zullen daar dan ook zorgvuldig naar kijken.

Achternaam:

GroenLinks wil serieus kijken naar de mogelijkheid voor windenergie

achternaam

in Apeldoorn.
Wat ons betreft volgen we een proces dat voldoet aan de volgende
stappen:
We zien graag een gezamenlijk

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

overleg tussen inwoners, de
ontwikkelaar en de gemeente.
We blijven steeds in gesprek,
zodat we elkaar blijven
begrijpen.

Landelijke Website

Laatste Groenlinks055 Tweets

We willen de mate van impact –
zo goed als mogelijk – op

groenlinks055

feitelijke argumenten baseren.
Het gaat dan om zaken als

@groenlinks055

uitgangspunten daarvoor zijn. Die onderbouwing kan worden aangevuld

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE

met kennis en ervaringen over de positieven en negatieve e ecten in

7 uur ago

geluid, slagschaduw of waardedaling van huizen.
We willen een goede onderbouwing zien van de e ecten, zoals
bijvoorbeeld de geluidsoverlast. Die e ecten kunnen wat ons betreft
gebaseerd worden op berekeningen, zolang het transparant is wat de

andere gemeentes.

groenlinks055

We doorlopen het proces en komen tot een beargumenteerde afweging;
benoemen de voor- en nadelen van windenergie.

Verder vindt GroenLinks Apeldoorn de volgende vijf punten
belangrijk:
We zien het voordeel van invloed en zeggenschap over de lokale

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
22 uur ago

energievoorziening, die in handen is van lokale partijen in plaats van

groenlinks055

grote (internationale) energiebedrijven.
Als GroenLinks bese en we dat er grote investeringen nodig zijn om een
duurzame samenleving te realiseren. Dat houdt in dat we realistisch
kijken naar de benodigde investeringen om dat doel te realiseren.
We willen dat – mochten er windmolens komen – een deel van de
opbrengst ten goede komt aan de aan de inwoners en de lokale
gemeenschap.
We willen dat – mochten er windmolens komen – er duidelijke afspraken

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

komen rondom naleving geluid (en slagschaduw) en handhaving door de

groenlinks055

verantwoordelijke partijen.

@groenlinks055

Tenslotte: we willen nu echt grote stappen nemen op weg naar een
duurzame samenleving. Wij voelen die urgentie en zien dat terug bij
velen in de samenleving.

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago

Voor GroenLinks Apeldoorn geldt dat verduurzaming nu moet gaan

groenlinks055

gebeuren. Als we alleen al de landelijke doelstelling van 2020 willen halen
(14% duurzame energie), moeten we doorpakken. We willen daarmee zorg
dragen voor de volgende generaties. Windenergie zien we als een serieuze
mogelijkheid daartoe. Wordt vervolgd!
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
Links:
Energie coöperatie de A over windenergie

@groenlinks055

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago

Visie landelijk GroenLinks op windenergie
Volg ons op:

 GroenLinks.Apeldoorn

 GroenLinks Apeldoorn
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