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Geachte de heer Scheijgrond,

Op 3 september jl. heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening voor 
de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over gesprekken met initiatiefnemers om 
windturbines te plaatsen. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:

Vraag 1: In december 2017 heeft de Raad besloten om een structuurvisie op te stellen. 
Dat er daarvoor initiatieven waren, is helder. Maar in welke mate is er sindsdien 
communicatie geweest tussen (potentiële) initiatiefnemers en het college/de 
ambtenaren?

Antwoord 1: Afgelopen jaren is enkele keren een verzoek ingediend voor kleine 
windturbines met een ashoogte van maximaal 20 meter. Naast deze verzoeken is het 
enige initiatief dat zich als zodanig bij de gemeente heeft gemeld dat van Eneco. Deze 
is ingediend in februari 2017 en vormde een belangrijke aanleiding voor de 
Structuurvisie Wind. Nadien zijn geen verzoeken of initiatieven voor grootschalige 
windenergie bij de gemeente ingediend. 

Sinds eind 2017 is veelvuldig gesproken met onze samenleving over (grootschalige) 
windenergie. Vanuit het college en de gemeentelijke organisatie is bijvoorbeeld 
gesproken op/tijdens informatieavonden en tijdens de windgesprekken. Op deze 
momenten hebben mensen uit onze samenleving interesse getoond in het realiseren 
van windenergie, hetzij kleinschalig, hetzij grootschalig. Voor zover niet passend 
binnen de kaders van het bestemmingsplan, is altijd aangegeven dat de gemeenteraad 
eerst over de Structuurvisie Wind zal moeten besluiten. Pas nadien kunnen 
initiatiefnemers hun initiatief indienen en inhoudelijk bespreken met de gemeente. Ook 
tijdens de windgesprekken hebben zich geïnteresseerden gemeld. Als voorbeeld 
verwijzen wij naar gespreksverslag 3 en 58 van de als bijlage bij de Structuurvisie Wind 
toegevoegde bundeling. 

Vraag 2: Zijn er sinds december 2017 nieuwe initiatieven bij het college bekend 
geworden?

Antwoord 2: Bij de gemeente zijn geen formele initiatieven ingediend. Wel hebben 
soms voorstanders van windenergie hun interesse laten blijken. 

Vraag 3: Hoeveel gesprekken zijn er geweest met (potentiële) initiatiefnemers?

Antwoord 3: Zoals aangeven is gesproken met mensen uit onze samenleving met 
interesse voor de ontwikkeling van windenergie. Deze gesprekken zijn niet 
bijgehouden. Veelal betrof het hier informele mondelinge verzoeken, welke met 
verwijzing naar de besluitvorming rondom de Structuurvisie Wind, ook als zodanig zijn 
afgehandeld.
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Blad 2 

Vraag 4: Wat was de boodschap in hun richting tijdens die gesprekken aangaande de 
mogelijkheden/moeilijkheden rondom hun initiatieven? 

Antwoord: zie antwoorden vragen 1 en 3. 

Vraag 5: Waren er wel eens vervolggesprekken of mailwisselingen waarin verder 
verkend werd wat de mogelijkheden waren? Zo ja, kunt u dat met cijfers onderbouwen?

Antwoord 5: De opeenvolgende, met wind betrokken, ambtenaren hebben informatie 
ontvangen van het in februari 2017 ingediende windinitiatief te Zeumeren. Tussen deze 
ambtenaren en initiatiefnemers van dit initiatief is afgelopen jaren sporadisch contact 
geweest. Daarin zijn ontwikkelingen met betrekking tot de wespendief, zoals ook in de 
media verschenen, gedeeld.

Vraag 6: Hoe concreet was die correspondentie?

Antwoord 6: Deze correspondentie omvat geen verdere informatie dan ook door de 
gemeente gedeeld in de media. 

Vraag 7: Wat was daarbij vanuit het college het uitgangspunt aangaande de relatie 
tussen de initiatieven en het lopende structuurvisieproces?

Zoals ook in voorgaande vragen aangegeven zal eerst de raad een besluit moeten 
nemen over de Structuurvisie Wind. Pas nadien kunnen initiatiefnemers hun initiatief 
kenbaar maken en inhoudelijk bespreken met de gemeente. In de recent vrijgegeven 
ontwerp Structuurvisie Wind is dit proces omschreven. Dit standpunt is ook gedeeld 
met de initiatiefnemers rondom het windinitiatief te Zeumeren. 
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