
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 19 november 2019
Onderwerp: stand van zaken kadernotitie windenergie
Doel: ter kennisname
Aanleiding: opstellen kadernotitie
Aard informatie: informatie

Aanleiding
Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een Kadernotitie Windenergie voor onze 
gemeente. Hierbij hebben we rekening gehouden met de opdracht van de raad over 
burgerparticipatie. In deze raadsinformatiebrief blikken we kort terug op de gehouden bijeenkomsten 
en het nog te lopen proces.

Informatie
In de raadsinformatiebrief van 6 september 2019 informeerden we u over het proces dat we hierbij 
volgen en we nodigden u uit om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Een aantal van u heeft hiervan 
gebruik gemaakt.

Op dinsdag 10 september was er vervolgens een bijeenkomst met inwoners die zich voor de 
zomervakantie hebben aangemeld om mee te praten over het proces actualisatie Kadernotitie.
Op woensdag 18 september is een bijeenkomst gehouden met professionals en 
duurzaamheidspartners om met hen de kansen en belemmeringen te bespreken.
Op 24 en 30 september zijn daarna in Drunen en Vlijmen inloopavonden georganiseerd voor alle 
inwoners. Hierbij werd aan drie tafels (randvoorwaarden, kansen en belemmeringen, techniek) met 
elkaar gesproken en is informatie opgehaald. 
Op 22 oktober is er een verdiepingssessie met inwoners en betrokkenen geweest. In drie groepen 
werd gesproken over hoe om te gaan met windenergie. 

Alle bijeenkomsten zijn in een goede sfeer verlopen. De opkomst was met 20 á 30 bezoekers per 
avond niet overweldigend, maar daar stond tegenover dat er goed werd meegedacht en veel input is 
geleverd.
Uit deze bijeenkomsten kwam de volgende top 5 aanbevelingen/aandachtspunten:

 beslis over de eigen invulling;
 weeg zorgvuldig alternatieven af;
 zo groot mogelijk lokaal eigenaarschap en regie;
 hoogwaardig gebiedsproces met ruime compensatie;
 geef goed inzicht in de effecten.

Als algemene opmerking wordt vaak genoemd: “gemeente, houdt de regie”.

Vervolgstappen
Dit alles vormt de input voor het opstellen van de Kadernotitie Windenergie. In januari aanstaande 
zullen we het concept daarvan ter inzage leggen.
Tijdens de inzageperiode hebben de leden van de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 
29 januari 2020 dan ook de gelegenheid om te reageren op het concept.
Na de verwerking van eventuele zienswijzen wordt de definitieve kadernotitie in maart van volgend 
jaar aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.


