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“Gejaagd	  door	  de	  Wind”	  
De	  gemeenteraad	  in	  vergadering	  bijeen	  op	  24	  november	  2016	  
	  

Gehoord	  het	  publiceren	  en	  het	  vrijgeven	  voor	  inspraak	  van	  de	  concept-‐gebiedsvisie	  
Beekbergsebroek	  door	  het	  college	  
	  

Overwegende	  dat:	  
a.	  De	  gemeente	  Apeldoorn	  vaart	  wil	  maken	  met	  de	  duurzaamheidsambities,	  
vastgelegd	  in	  de	  Uitvoeringsagenda	  Energietransitie	  2017-‐2020	  
b.	  In	  het	  kader	  van	  gebiedsontwikkeling	  Beekbergsebroek	  vanuit	  de	  samenleving	  het	  
initiatief	  is	  genomen	  voor	  het	  plaatsen	  van	  drie	  windturbines	  (windmolens)	  in	  dit	  
gebied	  
c.	  Het	  initiatief	  is	  genoemd	  in	  de	  Uitvoeringsagenda	  
d.	  De	  plannen	  om	  het	  plaatsen	  van	  windmolens	  in	  dit	  gebied	  mogelijk	  te	  maken	  tot	  
grote	  maatschappelijke	  weerstand	  heeft	  geleid	  
e.	  Er	  een	  locatieanalyse	  voor	  het	  realiseren	  van	  windmolens	  in	  de	  gemeente	  
Apeldoorn	  ontbreekt.	  
	  

Draagt	  het	  presidium	  op:	  
1.	  Een	  werkgroep,	  bestaande	  uit	  maximaal	  vijf	  raadsleden	  te	  vormen,	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  het	  presidium	  
2.	  De	  werkgroep	  de	  opdracht	  te	  geven	  om	  mogelijkheid	  en	  toepasbaarheid	  van	  
windmolens	  in	  Apeldoorn	  te	  onderzoeken	  
3.	  De	  beantwoording	  op	  deze	  vraag	  moet	  resulteren	  in	  een	  kaderstellend	  document	  
Windenergie	  Apeldoorn	  waarin	  locatieprofielen,	  de	  effecten,	  geschiktheid,	  
draagvlak	  en	  haalbaarheid	  van	  windenergie	  wordt	  weergegeven	  
4.	  De	  werkgroep	  de	  mogelijkheid	  te	  geven	  tot	  het	  inhuren	  van	  externe	  bijstand	  
5.	  De	  projectleiding	  onder	  te	  brengen	  bij	  de	  griffie	  en	  tijdens	  het	  onderzoeksproces	  
gebruik	  te	  maken	  van	  de	  kennis	  en	  kunde	  van	  de	  ambtelijke	  organisatie	  van	  
Apeldoorn	  met	  een	  beroep	  op	  de	  Verordening	  Ambtelijke	  Bijstand	  
	  

En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  
	  

De	  fracties	  van	  de	  gemeenteraad	  van	  Apeldoorn	  
	  

D66,	  Lokaal	  Apeldoorn,	  CDA,	  Christen	  Unie,	  VVD,	  PvdA,	  GroenLinks,	  SGP,	  PvdD,	  VSP,	  
PSA	  
	  


