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Geachte fractieleden, 
 
Op 27 mei 2018 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld over het proces rondom 
windenergie. U stelt deze vragen op grond van artikel 42 van de Organisatie-
verordening van de gemeenteraad. U geeft aan dat u deze vragen als aanvullend moe-
ten worden gezien op de vragen van de fractie van Lokaal Belang. In deze brief beant-
woorden wij uw vragen. 
 
Vraag 1: Is het MER inderdaad gereed? 
 
Antwoord: Nee, het planMER dat wordt opgesteld in het kader van de op te stellen 
structuurvisie windenergie is nog niet gereed. De verwachting is dat het planMER ge-
reed is in augustus 2019.  
 
Vraag 2: Wanneer kan de raad het voorstel over de extra processtap verwachten? 
 
Antwoord: Zoals aangegeven in onze memo aan de gemeenteraad van 26 januari 2019 
verwachten wij dat het vormgeven van deze processtap mede afhankelijk is van de 
potentiële mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in onze gemeente. Is dat 
aantal groot, dan zijn er veel keuzemogelijkheden voor de raad. Is het aantal mogelijke 
locaties klein, dan betekent dit minder keuzemogelijkheden voor de raad. In beide sce-
nario’s kan een ander participatieproces zinvol zijn. Ook hebben wij aangegeven on-
derscheid te maken tussen typen windturbines. Voor het type buurt/dorpsmolen geldt 
dat deze voortkomt uit een lokaal collectief initiatief. Voor een reguliere windturbine 
(ashoogte van 120 m of hoger) ligt dat niet voor de hand en verwachten wij dat specia-
listische ontwikkelaars een leidende rol zullen hebben in een initiatief. In ons onderzoek 
naar potentiële locaties zullen we dit onderscheid in typen windturbines ook hanteren. 
Wij wachten daarom de uitkomsten van de onderzoeken af alvorens wij de raad een 
voorstel zullen doen over een extra processtap. De verwachting is dat dit dit najaar kan 
op basis van een planMER dat gereed is in augustus.    
 
Vraag 3: Deelt het college deze visie van de ChristenUnie? Graag zien we bij deze 
vraag een onderbouwing. 
 
Antwoord: Wij delen de visie van uw fractie dat alle betrokkenen goed geïnformeerd 
moeten worden. Wij beseffen hierbij dat de informatie die wij delen met inwoners uiter-
aard ook vrijwel gelijktijdig bij de media en bij de raad terecht komt. Dat is ook niet be-
zwaarlijk. Zodra het planMER is afgerond kunnen we met een ieder delen wat de ver-
wachte mogelijkheden voor windenergie (op hoofdlijnen) zijn in onze gemeente. Deze 
informatie delen wij om inwoners en bedrijven de mogelijkheid te geven vroegtijdig hun 
inbreng te geven zodat voor de raad inzicht ontstaat in de vraag hoe onze inwoners 
aankijken tegen het voorgenomen beleid. Dit zodat de raad dit kan meewegen in het te 
nemen besluit over de structuurvisie. In het door ons college vastgestelde plan van 
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aanpak doen we dit door op basis van de planMER een concept-structuurvisie op te 
stellen en deze gelijktijdig met de planMER naar buiten te brengen. Als het gaat om 
belanghebbenden bij een concreet project dat past binnen de kaders van de structuur-
visie, dan is het doel van een zorgvuldige communicatie om te onderzoeken hoe we 
enerzijds de negatieve gevolgen van een project kunnen verkleinen (overlast voorko-
men) en anderzijds de positieve gevolgen kunnen afstemmen op de wensen van be-
langhebbenden.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
H.F.B. van Steden   dr. J.W.A. van Dijk 
Secretaris    burgemeester 


