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Doel gesprek: informatie verzamelen over het plan voor  windmolens in Batenburg eo. 
Positie LBG Batenburg is neutraal, maar gericht op de leefbaarheid van Batenburg. In de loop van het 
gesprek blijkt neutraliteit niet geheel vol te houden. We zijn allen voor duurzame energie maar 
vinden de plaats ongeschikt, zo tussen de dorpen/buurtschappen. 
 
Allereerst, het project is nog niet bij de gemeente ingediend, alleen is er overlegd over de 
procedures. De gemeente heeft aangegeven dat ze weinig kans maken op een vergunning in de 
periode tot 2030. 
Er is een landelijke wet waardoor gemeenten een aanbod moeten doen voor een bepaalde periode 
wat zij willen ontwikkelen aan duurzame energie (de inpassingsprocedure). De gemeente heeft voor 
de periode tot 2030 gekozen voor 1 windmolenpark en 30ha zonneweiden. De aanvragen daarvoor  
moesten voor 5 juni ingediend zijn. Er is voor 150 ha voor zonneweiden aangeboden, waarvan voor 
30 ha zal worden uitgezocht. Verder is er 1 windmolenaanbod in Bijsterhuizen. Deze is al jaren bezig 
met het creëren van draagvlak en dat is via keukentafelgesprekken een heel eind gelukt. De coalitie 
gaat voor dit plan, en als de raad ermee instemt kunnen zij een vergunning aanvragen. Een 
commissie kijkt welke projecten het beste voldoen aan de voorwaarden en die mogen dan een 
vergunning aanvragen. 
 
De wethouder heeft met zoveel woorden gezegd dat zij deze molens daar niet willen: “we staan aal 
jullie kant.  Wel kunnen de aanvragers, bij weigering van een gemeentelijke vergunning, naar de 
provincie. De provincie is verplicht om een aanbod in behandeling te nemen als een molenpark meer 
dan 5 MW kan leveren.  
We hebben gevraagd of de gemeente kan ondersteunen om een provinciale goedkeuring te 
voorkomen. Dat is moeilijk. Titus heeft overlegd met een gedeputeerde: Jan van de Meer, en die 
heeft bovenstaande procedure uitgelegd. Het blijkt dat de provincie daarmee bestemmingsplannen 
van de gemeente aan de kant te schuiven. 
We hebben ook gevraagd of de gemeente niet zijn best kan doen om het gebied zodanig te 
beschrijven of bestemming te geven dat de provincie overtuigd wordt. Toen kwam het gesprek op 
dat het goed is om als kern zelf na te denken over een gebiedsvisie, waarmee je ook argumenten 
aandraagt wat je als dorp of stad met je eigen omgeving wil. 
 
Er is ook nog het project de Meanderende Maas, waarin veel omstanders en partijen samen hebben 
gedacht en stappen gemaakt om tot een gezamenlijke beslissing te komen. Dit is nog niet geheel 
afgewerkt maar neigt wel naar verdere natuurontwikkeling oostelijk en westelijk van Batenburg. 
Verder is er de RES: waarin veel partijen en betrokkenen samen nadenken over de beste manier om 
duurzame energie te ontwikkelen. Titus is voorzitter van  Wijchense deel van de regio 
Arnhem/Nijmegen en heeft geprobeerd om het stuk grond bij Batenburg, dat steeds wit was, zoals 
hij dat zei, dat betekent dat daar van alles kan, daaruit te krijgen. (was dat gelukt???) De RES wordt 
pas volgend jaar besloten. En daarna elke 2 jaar opnieuw aangepast, dat is dus een doorlopend 
proces. 
 
We hebben uitgelegd wat de huidige onrust voor het buurtschap Lienden betekent. Mensen durven 
er niet met elkaar over te praten, de belangen zijn verschillend en dat vreet aan de onderlinge 
solidariteit van deze hechte gemeenschap. 
De voorlichting van de initiatiefgroep aan de direct omwonenden (binnen 1000 m) was uiteindelijk 
maar aan een paar (5 of 6) mensen via een computerverbinding. Veel mensen wisten daar niet mee 
om te gaan of hebben geen bericht gehad. De toon was: we gaan dit doen en in 2023 staan ze er. 



 
We hebben ook gevraagd of de gemeente iets te zeggen heeft over waar de stroom heen gaat. In de 
Wieringermeer staan heel veel molens, waarvan alle stroom naar datacentra microsoft en google 
gaat die daar met onze subsidie die molens hebben geplaatst. In Zeewolde gaat hetzelfde gebeuren. 
Het zou toch zonde zijn als die molens er komen met het idee om Wijchen energieneutraal te maken, 
dat de moleneigenaars alle stroom naar buitenlands bedrijven laat gaan, op kosten van onze 
subsidies. 
 
Titus zei dat draagvlak een belangrijke voorwaarde voor vergunningverlening is, en dat een paar keer 
in een zaaltje bij lange na niet voldoende is. En dat de toon ook de verkeerde is. 
 
Daarom zei Ron Josten dat het goed zou zijn om naast de bijeenkomst georganiseerd door de 
initiatiefgroep andere kanten te laten horen door iemand die dat goed over het licht kan brengen, 
rustig en veelzijdig. Ik denk dat als we hem benaderen om te vragen of hij iemand weet, dat hij daar 
wel voor kan zorgen. Het valt in ieder geval te proberen. 
 
Jullie weten dat Bert en Jos daar, in het vuur van de voorbereiding van het gesprek, ook aan gedacht 
hebben: je moet meer kanten aan de orde brengen, zodat mensen kunnen afwegen hoe ze gaan 
reageren. 
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