
 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad 

Van: het college 

Datum: 6 september 2019 

Onderwerp: proces actualisatie kadernotitie windenergie 

Doel: ter kennisname 

Aanleiding: opstellen kadernotitie 

Aard informatie: informatief 

  

 

Aanleiding  

Op uw verzoek wordt gewerkt aan de actualisatie van de Kadernotitie Windenergie van 2009. Wij zijn 

inmiddels gestart met het proces onder leiding van Bureau BügelHajema. De planning is ambitieus. 

Hierbij hebben we rekening gehouden met uw opdracht m.b.t. burgerparticipatie en om de 

Kadernotitie vóór de REKS vast te stellen. Ervan uitgaande dat de REKS in maart 2020 wordt 

vastgesteld.  

 

Informatie  

Op 3 september hebben we binnen de ambtelijke organisatie, met medewerkers vanuit diverse 

clusters, een bijeenkomst gehouden. Daarin is het proces bekeken dat doorlopen gaat worden en zijn 

input, kennis en inzichten vergaard om zowel intern als extern draagvlak te verkrijgen om het kader 

windenergie zo goed als mogelijk te laten ritsen met tal van andere activiteiten op het gebied van de 

energietransitie. 

  

Planning 

Op dinsdag 10 september is een bijeenkomst gepland met (35) inwoners die zich hebben aangemeld 

om mee te praten over het proces actualisatie Kadernotitie. 

Op woensdag 18 september vindt een bijeenkomst plaats met professionals en 

duurzaamheidspartners om met hen de kansen en belemmeringen te bespreken. 

Op 24 en 30 september worden inloopavonden georganiseerd voor alle inwoners. 

Op 7 oktober is in uw agenda al een Save The Date gepland voor een informele setting met uw raad 

over duurzaamheid.  

Op 22 oktober is er een verdiepingssessie met inwoners en betrokkenen. 

Op 28 oktober is een terugkoppeling aan/voor inwoners en betrokkenen. 

Vervolgens zal het bureau de Kadernotitie Windenergie opstellen die vervolgens in januari ter inzage 

wordt gelegd. 

Na de verwerking van eventuele zienswijzen wordt de Kadernotitie in maart aan u voorgelegd 

  

Wij willen uw agenda de komende tijd niet nog voller plannen maar hechten er waarde aan om u te 

laten weten dat u bij alle genoemde bijeenkomsten welkom bent! 

 


