
 

 

 

 

 

Afzender: Raadsfracties CDA, D66, PvdA en VVD uit Hattem 

  De Markt 1 

  8051 EZ Hattem 
 

Ter attentie van: De gemeenteraad van de gemeente Oldebroek 

  Raadhuisplein 1 

  8096 CP Oldebroek 

 

Betreft:  Agendapunt 09 van de raadsvergadering van 12 april 2011: 

  ‘Vervolg project windturbinepark Hattemerbroek’ 

Plaats en datum: Hattem, 5 april 2011 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad Oldebroek, 

 

De afgelopen maanden hebben onze fracties met belangstelling de discussies binnen uw commissie 

Ruimte en Grond gevolgd inzake het voornemen om windturbines te realiseren in Hattemerbroek. 

Via de website Oldebroek.net hebben wij kennis genomen van het persbericht Hoe verder met de 

windmolens bij de N50? van uw gemeente van 1 april 2011 (Gemeente Oldebroek, 2011, 1 april). In 

dat artikel wordt vermeld dat de gemeente Hattem zich beraadt over medewerking aan de 

windmolenplannen. 

Wij maken u erop attent dat deze informatie onjuist is. Al in december 2008 heeft de meerderheid 

van de gemeenteraad van Hattem besloten in Hattem geen windturbines te plaatsen. Dit standpunt 

is tot op heden ongewijzigd. De meerderheid van de gemeenteraad van Hattem is tegen de realisatie 

van windturbines in Hattem! 

 

Onze fracties maken zich grote zorgen over het voorstel van het college van burgemeester en 

wethouders van Oldebroek van 29 maart 2011 (Gemeente Oldebroek, 2011, 29 maart). Daaruit blijkt 

namelijk dat het college u vraagt akkoord te gaan met een procedure om in Oldebroek toch 

windturbines te realiseren. De windturbines zoals die werden beschreven in het Bestemmingsplan 

Buitengebied 2007 (Gemeente Oldebroek, 2009), zijn van dien aard en omvang en staan zo dicht aan 

de Hattemer gemeentegrens gepland, dat schadelijke neveneffecten rechtstreeks betrekking zullen 

hebben op de gemeente Hattem.  

 

Onze fracties zijn tegen de realisatie van een windmolenpark op deze locatie. De enorme 

aantasting van het landschap, de geluidsoverlast, de storende laagfrequente trillingen, de 

horizonvervuiling, de slagschaduw, het gewijzigde inzicht ten aanzien van kleine windmolenparken, 

de onwenselijkheid van extra infrastructurele belasting van een gebied waar al twee snelwegen en 

twee spoorlijnen lopen, het gebrek aan draagvlak bij de bevolking… het zijn allemaal argumenten om 

tegen het plan te zijn. Daarnaast maken we ons ook zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen van 

de molens op de exploitatiemogelijkheden van ons gezamenlijke bedrijventerrein H2O.  

 

Wanneer de gemeente Oldebroek zou besluiten tot een verzoek om een  inpassingsplan of zelf een 

bestemmingsplan te maken, mogelijk resulterend in de komst van vier windmolens, dan heeft dat 

rechtstreeks betrekking op Hattem en wordt het Hattemer belang geschaad. Wij zullen dan aan onze 

wethouder vragen het besluit van Oldebroek aan te vechten.  

 



We hopen van harte dat uw fracties zich achter de lijn van de meerderheid van de gemeenteraden 

van Hattem én van Kampen scharen en uw steun aan het voorliggende collegevoorstel zullen 

onthouden. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de fracties van CDA, D66, PvdA en VVD, 
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D66 

 

PvdA 

 

VVD 

Dhr. F.M. Hospers Dhr. R.H. van der Sleen Mw. W. van Regteren-de Boer Mw. D.J. Tigchelaar-van Oene 

Mw. Y.J.A. Schepers-Mulder  Dhr. H. Wijnen Dhr. J.A. Hazewinkel 

Dhr. M. van Duinen  Dhr. G. van Keulen Mw. M.D. Zuidwijk 

  Mw. K. Broekhuis-Bonte  

 

 

 

In afschrift aan: 

College van B&W Hattem 

College van B&W Oldebroek 
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