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Geachte heer Van Vugt,

C2202296/4138208
Uw kenmerk

Bij brief van 16 januari 2017, ingekomen op 16 januari 2017, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

F. (Frederieke) van Lievenoogen -

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Grube
Telefoon

1. In den landen en ook in Brabant zijn er voorbeelden te vinden van gemeentes
die plaatsing van molens toestaan direct langs de gemeentegrens. Deze
windmolens zijn daarmee ook van invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de
buurgemeente. Inspraak, communicatie en overleg beperken zich tot de
inwoners van de gemeente waar de molens worden geplaatst en niet of veel
minder op de inwoners van de buurgemeenten. Hetzelfde geldt voor het
rendement. Zij hebben dan vooral de lasten.
a.
Hoe kijk u aan tegen deze problematiek?
b.
Welke mogelijkheden ziet u om dit op te pakken?
c.
Is dit een thema dat kan worden geagendeerd in de Regionale
Ruimtelijke Overleggen?
Antwoord:
a. Om plaatsing van windturbines mogelijk te maken, dient er een
planologische procedure doorlopen te worden. Bij zowel de merprocedure als de totstandkoming van het bestemmingsplan is inspraak,
bezwaar en beroep mogelijk. Deze mogelijkheden staan open voor alle
belanghebbenden en zijn niet slechts voorbehouden aan inwoners van
de betreffende gemeente.
Vanuit het principe van een ‘goede ruimtelijke ordening’ zijn wij het met
u eens dat communicatie en overleg over windturbineopstellingen breder
dan binnen de eigen gemeente plaats dient te vinden. Dit geldt naar
onze mening ook voor het maken van afspraken over overlastbeperking
en rendement.
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b. Wij kunnen ons voorstellen dat er in bovenlokaal verband afspraken
gemaakt worden tussen gemeenten over de ‘lusten en lasten’ van
windenergie. Op basis van het Uitvoeringsprogramma Energie wordt op
dit moment in RRO-verband gewerkt aan de totstandkoming van
regionale energiestrategieën, welke invulling gaan geven aan de
doelstelling energieneutraal in 2050. Dit traject wordt door de provincie
ondersteund en gefaciliteerd.
In het proces om te komen tot deze strategieën, maken gemeenten
gezamenlijk keuzes en afspraken over realisatie van duurzame vormen
van energie, en de locaties die hiervoor geschikt zijn. Gemeenten
kunnen dit proces ook benutten om afspraken te maken over sociale
participatie en verdeling van revenuen over de gemeentegrenzen heen.
c. Een duurzame energievoorziening heeft een grote ruimtelijke impact.
Om deze reden hebben wij, op basis van de Uitvoeringsagenda
Energie, in de junivergadering van de RRO’s de gemeenten gevraagd
om gezamenlijk tot regionale energiestrategieën te komen. Wij zijn van
mening dat de “grensoverschrijdende” discussie vooral in dit kader
gevoerd dienen te worden. Gelet op de ruimtelijke impact is agendering
in het RRO altijd mogelijk.
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2. De e-mail van de heer Hermus 'Wind langs de A16 bij Zonzeel'.
Vanochtend ontvingen wij via de e-mail een bericht van de heer Hermus inzake
het plaatsen van windmolens langs de A16. Hier is de coöperatie Zonzeelse
Wind actief.
a.
Bent u hiermee bekend? Zo ja, wat vindt u van zijn insteek en welke
mogelijkheden ziet u om samen met hen de windambitie in te vullen?
b.
Bent u bereid met deze coöperatie in gesprek te gaan en ons over de
uitkomsten te informeren?
Antwoord:
a. Ja, wij zijn bekend met het initiatief van de coöperatie Zonzeelse Wind
langs de A16. De coöperatie is een van de kleine 20 potentiële
ontwikkelaars langs het A16-traject. Met al deze ontwikkelaars worden
momenteel gesprekken gevoerd om tot een Green Deal te komen
waarin de realisatie van de sociale participatie voorop staat. Hierbij zijn
de gemeenten verantwoordelijk voor de sociale participatie en de
provincie voor het ruimtelijk spoor conform het Convenant Windenergie
A16 van 1 december 2015.
De coöperatie Zonzeelse Wind wordt naar verwachting een van de
partijen die deze Green Deal binnenkort gaan ondertekenen.
Coöperatie en provincie kiezen in deze voor dezelfde insteek.
Met betrekking tot een gezamenlijke ambitie: de coöperatie heeft in
september 2016 een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. In de Nota van Zienswijzen Windenergie A16 hebben wij
hierop geantwoord.
De invulling van de windambitie dient -wat de provincie betreft- plaats te
vinden binnen de kaders van het reikwijdte en detailniveau Windenergie
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A16. Dat wil zeggen binnen de zone van circa 1 km aan weerszijden
van de A16. De coöperatie heeft ook windambities buiten deze zone.
De gemeente Drimmelen heeft locaties buiten deze zone van circa 1 km
geen onderdeel gemaakt van hun inbreng in het regionale windbod
Wind op Land 2020.
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b. Ja. Wij zijn reeds in gesprek met de coöperatie Zonzeelse Wind.
Afgelopen zomer heeft gedeputeerde Van Merrienboer, samen met
betrokken wethouders, gesproken met dorps- en wijkraden. Zo is kennis
genomen van mogelijke ontwikkelingen en belangen. Hierbij werd ook
een bezoek gebracht aan de initiatiefnemers Zonzeelse Wind.
Wij zullen PS in algemene zin informeren over de voortgang van het
project Windenergie A16. Omdat wij een gelijk speelveld nastreven
voor alle ontwikkelaars van windenergie langs de A16 zal PS niet
specifiek geïnformeerd worden over de uitkomsten ten aanzien van de
coöperatie Zonzeelse Wind.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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