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Berkel en Rodenrijs
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Wat is de naam van het initiatief?

Cooperatie Duurzaam Lansingerland Lo, werkgroep
Lansingerwind LS.m. De Windvogel

Omschrijf in het kort de inhoud van uw plan,

De ontwikkeling en exploitatie van een of meerdere
windturbines in Lansingerland door de coöperatie van burgers
en bedrijven uit Lansingerland

Wat is het doel van uw plan?

Doel is om een sociale en duurzame ontwikkeling vanuit de
inwoners en bedrijven van Lansingerland op gang te brengen
die zichzelf bekostigt en in stand houdt. De opbrengsten van
de windturbines maximaal ten goede laten komen van de
inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare
ruimte van Lansingerland. De windturbines fungeren als
vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke
ontwikkeling.

Wat moet er gebeuren om uw plan te realiseren?

Planologisch medewerking van de gemeente; gemeente moet
zorgen dat er een ruimtelijke samenhangend project wordt
gerealiseerd. Windenergie opnemen in bestemmingsplan.
Gemeente neemt in haar beleid op dat binnen een
windproject in ieder geval een of meerdere windturbines
eigendom van de coöperatie worden.
Zorgen voor afstemming met andere initiatieven zodat er een
realisatie strategie tot stand komt
Grond ter beschikking stellen van de coöperatie
Steun aan de verdere opbouw van de coöperatie
Wij stellen voor om ons voorstel in de Raad mondeling te
komen toelichten

Wie zijn er, behalve uzelf als indiener, betrokken bij het plan? De Windvogel
Welke gevolgen (voor- en nadelen) heeft uw plan voor de
buurt of de gemeente?

Gemeente kan zich profileren als duurzame gemeente waarbij
de burgers en bedrijven maximaal betrokken zijn, Dat levert
draagvlak op voor de windturbines en andere duurzame
projecten. Maakt het ook mogelijk om de lusten van een
windturbine te laten landen in de gemeente. De opbrengsten
kunnen aangewend worden voor nieuwe andere duurzame
projecten en geeft steun aan sociale activiteiten die anders
verzanden. Deze aanpak betekent ook een concrete invulling
van sociale vernieuwing.

Wanneer moet het plan volgens u worden uitgevoerd?
Startdatum:

1-2-2016

Einddatum:

1-2-2018

Wat gaat de uitvoering van het plan naar uw inschatting
kosten?

€O

Zijn er financiële bijdragen van andere partijen dan de
gemeente te verwachten?

Ja

