Agendanotitie MER windenergie en winddialoog
In de commissie Samenleving 4 maart is een agendapunt opgenomen ter bespreking van de MER
structuurvisie windenergie en de memo over de aanpak van de winddialoog.
In de agendacommissie is afgesproken om vooraf goed duidelijk te maken wat de status is van deze
stukken en van de bespreking in de commissie.
De bespreking in de commissie omvat drie onderdelen:
1. Informatief: Wat is de status van de MER en wat betekent de MER?
2. Inhoudelijk: voldoet de MER aan de verwachtingen (de in de Notitie reikwijdte en
detailniveau gestelde kaders)?
3. Vervolgproces: De aanpak van de winddialoog (zie de memo).
Toelichting MER en proces structuurvisie:
De Milieueffectrapportage (MER) is een onderzoek naar de vraag waar in de gemeente eventueel
windturbines kunnen worden geplaatst. Dit onderzoek is een van de ‘onderleggers’ voor de op te
stellen structuurvisie windenergie. De MER wordt dus niet afzonderlijk vastgesteld door de raad,
maar wordt betrokken bij de uiteindelijk door de raad vast te stellen structuurvisie windenergie.
Voordat het college een voorstel voor een structuurvisie voorlegt aan de raad, gebeurt nog het
volgende:
- Winddialoog waarin iedereen die dat wil mee kan praten over de te maken keuzes en
afspraken.
- Onderzoek of de locaties die in de MER worden genoemd, passen in bestaande plannen en
ambities voor ruimtelijke ontwikkelingen.
- Reactie van de MER-adviescommissie op de MER.
Vervolgens stelt het college een ontwerp-structuurvisie op.
- Deze wordt ter inzage gelegd voor reacties; iedereen kan zijn mening geven en een
zienswijze indienen.
- De zienswijzen worden betrokken bij het voorstel dat het college voorlegt aan de raad.
- De raad stelt de structuurvisie vast.
In deze structuurvisie wordt uiteindelijk bepaald onder welke condities en op welke locaties
windturbines nog steeds mogelijk worden geacht.
Zie voor een uitgebreide beschrijving en planning van het proces de informatie op de website:
www.barneveld.nl/windenergie
Inspreken en meespreken
Om mee te praten in ‘Het gesprek’ in de commissie Samenleving 4 maart kunt u zich aanmelden tot
maandag 2 maart 10:00 uur via raadsondersteuning@barneveld.nl of 0342-495396.

