
WINDMOLEN ENQUÊTE NETTERDEN
72,2% van de inwoners van Netterden willen geen windmolens op ‘Den Tol’! Er is 
veel discussie over dit tweede windmolenpark, maar niemand wist exact hoe de 
omwonenden er over denken. De SP vroeg het, via een enquête, gehouden in week 8 
van 2017. 72 huishoudens namen deel en daar zijn de enquêtes opgehaald. De 
uitslag is duidelijk: Netterden wil geen nieuwe windmolens!

Bent u voor of tegen de realisatie van Windmolenpark ‘Den Tol’?

Geen mening
4 x / 5,5%

Tegen
52 x / 72,2%

Voor
16 x / 72,2%

Aanvullend geeft één voorstander aan dat zij geen overlast willen hebben van de windmolens. 
Twee tegenstemmers zeggen dat ze voor zouden kunnen zijn als ze er iets voor terug zouden 
krijgen en één tegenstemmer geeft aan dat ‘windmolens op zee horen’.

De SP is van mening dat windenergie een belangrijk onderdeel is van de verduur-zaming 
van de energievoorziening van Nederland. Maar ondernemers of particulieren die een 
windmolen willen plaatsen moeten dat wel doen met instemming van de omgeving. Zij 
kunnen deze instemming bereiken door goede voorlichting over voor- en nadelen van 
windenergie en het laten meedelen van de omgeving via bijvoorbeeld een 
energiecoöperatie. Zo hebben omwonenden niet alleen de nadelen, maar ook de 
voordelen van windmolens. Als het om windmolenpark ‘Den Tol’ gaat dan is de SP 
geen voorstander. Tevens heeft de gemeenteraad in het verleden besloten dat er geen 
tweede windmolenpark in Netterden zou komen. Als de gemeente terugkomt op dit 
besluit is naar onze mening de gemeente niet betrouwbaar. 
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HOE HEEFT DE GEMEENTERAAD GESTEMD?
Helaas heeft de meerderheid van de gemeenteraad voor windmolenpark ‘Den Tol’ 
gestemd. Lokaal Belang, CDA, D’66 en PvdA willen dat er nog meer windmolens 
rond Netterden worden gebouwd. SP, VVD en Lijst Siner hebben tegen gestemd.

Als U wilt weten hoe de laatste vergaderingen over het windmolenpark ‘Den Tol’ zijn gevoerd 
dat kunt u deze terugkijken. Van alle commissie- en raadsvergaderingen worden video 
opnames gemaakt.

Achtergrond informatie

De leefbaarheid van Netterden staat al voldoende onder druk. Er komt een nieuwe afslag 
op de A3, en de uitbreiding van het industrieterrein (docs Nld) in 's-Heerenbergh komt 
steeds dichterbij. De windmolen plannen van de gemeente hebben onvoldoende 
draagkracht onder de bevolking van Netterden.

Via de volgende links komt u bij de vergaderingen:

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2017/23-
februari/20:00/Vaststelling-bestemmingsplan-en-MER-Windpark-Den-Tol-
Netterden-2016

en

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2017/11-
mei/20:00/Definitieve-verklaring-van-geen-bedenkingen-VVGB-
omgevingsvergunning-Windpark-Den-Tol-Netterden

Heeft U vragen over het standpunt van de SP betreffende het windmolenpark ‘Den Tol’ dan 
kunt u contact opnemen met onze fractie. Natuurlijk luisteren we ook graag naar andere 
zaken die u bezig houden binnen onze gemeente.

SP Oude IJsselstreek
telefoon: 06 30 78 32 13
e-mail: oudeijsselstreek@sp.nl
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