
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad en informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid 
Van: het college
Datum: 7 januari 2020
Onderwerp: ontwerp ‘Kadernotitie windenergie’
Doel: te bespreken in informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 

29 januari 2020
Aanleiding: eerste bespreking
Aard informatie: openbaar

Aanleiding
Wij hebben vandaag ingestemd met het ontwerp van de ‘Kadernotitie windenergie’. Dit ontwerp bevat 
een beleidskader voor de ontwikkeling van windturbines in onze gemeente. 
 
Op 29 januari 2020 leggen wij het ontwerp van de ‘Kadernotitie windenergie’ ter bespreking voor in de 
informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid. Dit is een eerste bespreking van de 
(ontwerp)kadernotitie.

Informatie
Na de zomer van 2019 is het proces van het opstellen van een visie voor windenergie in onze 
gemeente gestart. Hierbij is rekening gehouden met de opdracht van de raad over burgerparticipatie. 
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd 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.

In september jl. is gesproken met inwoners die zich hadden aangemeld om mee te praten tijdens het 
proces van totstandkoming van de kadernotitie. Er is een bijeenkomst geweest met professionals en 
duurzaamheidspartners om met hen de kansen en belemmeringen te bespreken. Eind september zijn 
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. Daarna 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 er is veel 
inbreng geleverd.
Uit deze bijeenkomsten kwamen met name de volgende 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;
 zo groot mogelijke afstand tot woningen;
 lijnopstelling (geen confetti).

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

Deze uitgangspunten en aanbevelingen hebben hun uitwerking gekregen in het ontwerp van de 
‘Kadernotitie windenergie’. Op 19 december jl. is hierover een terugkoppeling geweest met alle 
deelnemers in het participatieproces.



Met het ontwerp van de ‘Kadernotitie windenergie’ wordt een beleidskader neergezet voor de 
ontwikkeling van windturbines in de gehele gemeente. De inbreng van betrokken burgers en  
maatschappelijke partners heeft er mede voor gezorgd dat de kadernotitie op een Heusdense manier 
ruimte geeft aan de ontwikkeling van windturbines. Voor initiatiefnemers is duidelijk welke 
mogelijkheden er voor windturbines in onze gemeente zijn en welke inspanning van hen wordt 
gevraagd, zodat ook de lokale samenleving optimaal mee kan profiteren van deze ontwikkelingen.

Inzage
Het ontwerp van de ‘Kadernotitie windenergie’ ligt ter inzage van 9 januari 2020 tot en met 5 februari 
2020 (vier weken). De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis in Vlijmen.
Een digitale versie is raadpleegbaar via de gemeentelijke website, klik hier.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn van vier weken kan een ieder zijn of haar zienswijzen over het 
ontwerp van de ‘Kadernotitie windenergie’ bij de raad naar voren brengen.

Informatiebijeenkomst
Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd op 14 januari 2020 waarin met de aanwezige 
belangstellenden de uitgangspunten van het beleid nog eens tegen het licht worden gehouden. Dit is 
ook een mooi moment voor u om u te laten informeren over de afwegingen die zijn gemaakt om tot 
deze visie te komen.

We nodigen u dan ook graag uit voor deze informatiebijeenkomst op 14 januari 2020 in het 
gemeentehuis in Vlijmen, aanvang 19:30 uur.

Vervolgstappen
Op 29 januari 2020 leggen wij het ontwerp van de ‘Kadernotitie windenergie’ ter bespreking voor in de 
informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid. Dit is een eerste bespreking van de 
(ontwerp)kadernotitie.

Zoals gebruikelijk beoordelen wij na het sluiten van de inzagetermijn de eventuele ingediende 
zienswijzen. De ‘Kadernotitie windenergie’ leggen wij vervolgens samen met het raadsvoorstel met 
eventuele wijzigingen ter vaststelling voor aan de raad. Dit staat gepland voor het de 
raadsvergadering van 24 maart 2020. 

In de aanloop naar het opstellen van de ‘Kadernotitie windenergie’ hebben zich al meerdere partijen 
gemeld om een volgende stap te zetten binnen dit kader. Om deze partijen te woord te staan is (meer) 
ambtelijke inzet nodig. Bij het vaststellen van de ‘Visie zonne-energie’ heeft de gemeenteraad 
besloten om 0,67 formatie (24 uren per week) hiervoor beschikbaar te stellen. Als de ‘Kadernotitie 
windenergie’ wordt vastgesteld is het noodzakelijk om deze formatie uit te breiden naar 1,0 formatie 
voor de accountmanager duurzaamheidsinitatieven (voor wind- zon en mogelijke andere 
duurzaamheidsinitiatieven). 


