emeenteraad

Gemeenteraad

Onderwerp: Windmolenpark Elzenburg-De Geer:
Ruimtelijk spoor

Volgnummer:
Dienst/afdeling:
SRO/VG

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2017;
gelet op het advies van de raadscommissie van 12 oktober 2017;

besluit:

1. Kennis te nemen van het aangevulde milieueffectrapport (MER) waaruit blijkt dat een
windpark op en bij Elzenburg-De Geer ruimtelijk aanvaardbaar is.
2. Kennis te nemen van de reactienota waarin we ingaan op de opmerkingen op het
concept-MER en waarin we aangeven of de opmerkingen hebben geleid tot
aanpassingen in het aangevulde MER.
3. Het aangevulde MER in procedure te brengen tegelijk met de te doorlopen ruimtelijke
(te coördineren) procedures voor het windmolenpark.
4. In te stemmen met de start van de ruimtelijke (te coördineren) procedures voor 5
windmolens, conform de geoptimaliseerde voorkeursvariant uit het MER (VKA 2a).
5. In het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor een
uitbreiding van 5 naar 7 windmolens, conform de opbrengstvariant (OA a), waarbij
de afspraak geldt dat wij de wijzigingsprocedure voor 2 extra molens pas opstarten
na instemming door uw gemeenteraad;
6.a De eerder geraamde kosten voor fase 2 à € 185.000,- waarover u op 14 juli 2016 al
positief heeft besloten, concreet beschikbaar te stellen en te storten in de reserve
‘Ontwikkeling windpark’
6.b De nog niet eerder geraamde aanvullende kosten voor fase 2 van het totale project à
€ 235.000 (of € 350.000,- bij keuze voor ontwikkelmodel ‘tender’) beschikbaar te
stellen en te storten in de reserve ‘Ontwikkeling windpark’. Deze kosten ten laste te
brengen van de algemene reserve en te zijner tijd terug te storten in de algemene
reserve vanuit de opbrengst van het windpark.

7. Parallel aan de ruimtelijke procedure een interactief traject te starten met
belangenorganisaties, inwoners en bedrijven voor de opwaardering van het
windmolenpark tot ‘energiepark’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 november 2017.
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

2

Coll:

