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Geacht college,
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het proces rondom
windenergie. Deze vragen moeten gezien worden als aanvullend op de vragen van
Lokaal Belang op 27 mei.
Zoals u weet, hecht onze fractie er aan dat er stappen worden gezet naar het meer
gebruiken van duurzame energie. Daarom steunen we de zoektocht naar locaties voor
windmolens. Voor energie uit windmolens is een relatief klein grondoppervlak nodig.
Wel hechten we aan draagvlak bij omwonenden, bijvoorbeeld in de vorm van medeeigenaarschap van de betreffende windmolens.
Vanwege de gevoeligheid rondom dit onderwerp is het belangrijk dat het college
zorgvuldig omgaat met verschillende informatiestromen. Als uit het MER blijkt dat
bepaalde gebieden als zoekgebieden kunnen worden aangewezen dan is het belangrijk
dat bewoners en bedrijven in die gebieden door de gemeente benaderd worden over de
mogelijkheden en dat ze dit niet uit de media vernemen.
Op het moment dat de gemeente deze mensen en bedrijven benadert, moet ook helder
zijn op welke wijze ze kunnen participeren. Tijdens de vergadering van de commissie
grondgebied van 17 januari jongstleden heeft mijn fractie gevraagd hoe de
procesparticipatie er uit gaat zien zodra mogelijke locaties bekend zijn. Het college heeft
in de schriftelijke beantwoording via een memo van 26 januari voorgesteld om een
processtap in te bouwen waarbij het college de raad hierover een voorstel voorlegt.
Hierover heeft de ChristenUniefractie de volgende vragen:
1. Is het MER inderdaad gereed?
2. Wanneer kan de raad het voorstel over de extra processtap verwachten?
Zoals gezegd is in dit proces zorgvuldige communicatie belangrijk. Mijn fractie lijkt het
goed dat inwoners en bedrijven die rond een kansrijke locatie gevestigd zijn daarover
eerst geïnformeerd worden en daarna de raad en de media. Dit komt het proces ten
goede.

3. Deelt het college deze visie van de ChristenUnie? Graag zien we bij deze vraag
een onderbouwing.
Wij zien uit naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Lukas Scheijgrond

