*U16.06786*
*U16.06786*

afdeling

Commissie Ruimte
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Vergunningverlening &
Handhaving
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs
Nadere informatie
Marjolein Teunissen
Telefoon
14 010
E-mail
info@lansingerland.nl

Verzenddatum 25 mei 2016

Fax

Ons kenmerk U16.06786

(010) 800 40 01

Uw brief van

Onderwerp

Reactie van het college op
burgerinitiatief Lansingerwind

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 januari 2016 diende de Coöperatie Duurzaam Lansingerland het burgerinitiatief Lansingerwind in
bij de gemeenteraad van Lansingerland. De Coöperatie Duurzaam Lansingerland beoogt een door
inwoners bekostigde en geëxploiteerde windmolen in Lansingerland te realiseren. De raad vroeg het
college om een advies uit te brengen over dit burgerinitiatief. Met deze brief voorzien wij in deze
adviesvraag.
Algemeen advies
Het burgerinitiatief Lansingerwind is volgens ons een mooi voorbeeld van actieve inwoners die in
georganiseerd verband bijdragen aan de verduurzaming van Lansingerland en daarbij de opbrengsten van
windenergie terug willen laten vloeien naar lokale projecten. Het burgerinitiatief past ook in de visie
zoals verwoord in het Actieprogramma Realistisch Duurzaam.
Wij wijzen erop dat het realiseren van windmolens in Lansingerland op dit moment niet mogelijk is.
Daartoe moet de raad eerst kaderstellende besluiten nemen. Ter voorbereiding op deze besluiten
doorlopen we een aantal stappen. Het college stelde daartoe een routekaart op. Op basis van die
routekaart adviseren wij u om in algemene zin positief te reageren op dit burgerinitiatief. Wij vragen u
om ons opdracht te geven het burgerinitiatief te betrekken bij het uitlopen van de routekaart. Verder
adviseert het college de specifieke vragen van de coöperatie als volgt te beantwoorden.
Advies per specifieke vraag
1. Kan de gemeente ervoor zorgen dat er een ruimtelijke samenhangend project wordt gerealiseerd?
Advies: Ja, voor zover onze bevoegdheid strekt, streven wij ernaar om windenergie te realiseren als één
ruimtelijk samenhangend project. In dat kader vindt er momenteel een onderzoek plaats onder de
geïnteresseerde bedrijven/initiatieven om inzicht te krijgen in het draagvlak voor één gezamenlijke
aanpak. Wij verwachten de uitkomsten van dit onderzoek voor de zomer van 2016.
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2. Wil de gemeente windenergie opnemen in bestemmingsplan?
Advies: Eind 2016 verwachten wij een raadsbesluit voor te leggen om al dan niet locaties aan te wijzen
voor windenergie en zo ja, onder welke voorwaarden die ontwikkeld worden. Bij een positief besluit
volgt vertaling naar relevante bestemmingsplannen.
3. Wil de gemeente in haar beleid opnemen dat binnen een windproject in ieder geval een of meerdere
windturbines eigendom van de coöperatie worden?
Advies: Nee, wij hanteren het uitgangspunt dat bij de ontwikkeling van windmolens er profijt moet
terugvloeien naar de lokale samenleving. De vorm waarin dat kan moeten wij nog nader vaststellen. De
realisatie van een eigen windmolen voor Lansingerwind is denkbaar, maar er zijn ook andere
(samenwerkings-) constructies denkbaar.
4. Wil de gemeente zorgen voor afstemming met andere initiatieven zodat er een realisatie strategie tot
stand komt?;
Advies: Ja, dat willen wij. Zie ook het antwoord op vraag 1.
5. Wil de gemeente grond ter beschikking stellen aan de coöperatie?;
Advies: Nee, de gemeente kan niet zelfstandig grond ter beschikking stellen. De gemeente is geen
alleen-eigenaar van de grond waarop mogelijk windturbines ontwikkeld kunnen worden. De grond is
onderdeel van meerdere eigenaren en partijen. Afhankelijk van het verloop van het traject wil de
gemeente wel een verbindende rol spelen in het samenbrengen van de grondeigenaren teneinde hierover
een beslissing te kunnen nemen.
6. Steunt de gemeente de verdere opbouw van de coöperatie?.
Advies: De gemeente vindt dat de coöperatie Duurzaam Lansingerland en het burgerinitiatief goed past
in de visie op duurzaamheid. Daarbij wil de gemeente duurzaamheidsinitiatieven door inwoners en
bedrijven stimuleren. Wij staan dan ook positief tegenover de coöperatie Duurzaam Lansingerwind en
nodigen hen uit om deel te nemen in onze aanpak om te komen tot een integrale realisatie.
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