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Inleiding:
In de Gelderlander van 18 december jl. staat het artikel ‘AGEM waarschuwt voor opkopers
energieparken’ waarin staat dat binnen- en buitenlandse partijen opties op honderd locaties
hebben om duurzame energie op te wekken, dit ten koste van de lokale energie
maatschappij. De AGEM is destijds opgericht door de zeven achterhoekse gemeenten met
als doel zoveel mogelijk groene energie op te wekken.
Vraag:
Kan de wethouder aangeven in hoeverre er in Bronckhorst gronden zijn opgekocht door
investeerders van buiten de regio met als doel energie op te wekken?
Antwoord:

Voor zover bij ons bekend zijn er geen gronden opgekocht door investeerders van
buiten de regio.
Vraag:
Kan de wethouder aangeven in welke mate er maatregelen zijn getroffen om investeerders
van buiten de regio te weren?
Antwoord:
Het bestaande (ruimtelijk) beleid van de gemeente Bronckhorst biedt geen ruimte voor
grootschalige energieopwekking op gronden. Dit maakt de grond vermoedelijk niet
interessant voor speculanten op dit moment. In september 2018 hebt u als raad de
startnotitie routekaart energieneutraal 2030 ontvangen. Momenteel is de routekaart in
ontwikkelen. Deze zal in maart 2019 aan de raad worden aangeboden. In de routekaart zal
worden beschreven hoe we in bronckhorst de ambitie willen waarmaken om in 2030
energieneutraal te zijn. Hierin wordt rekening gehouden met de zorgen rondom
grondspeculaties.
Vraag:
Zo nee, kan de wethouder aangeven of er maatregelen getroffen gaan worden om dit te
voorkomen? Zo ja, welke maatregelen?

Antwoord:

Zie antwoord hierboven.
Vraag: Is er onderzocht om het beleid dusdanig te maken dat ‘er alleen een vergunning
afgegeven kan worden als 50 % van de participanten uit de Achterhoek komen’ in de
gemeente Bronckhorst ingevoerd kan worden, zoals in het artikel omschreven?
Antwoord:
Dit wordt onderdeel van het vast te stellen routekaart en wordt betrokken bij de
ontwikkeling/verdere uitwerking van specifiek gemeentelijke beleid voor duurzame
energieprojecten.

