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Geachte fractie van Burgerbelangen Overbetuwe en overige leden van de gemeenteraad,
Uw fractie heeft op 8 december 2020 mondelinge vragen gesteld over de beantwoording van de
schriftelijke vragen S-520 met betrekking tot het windpark midden-Betuwe. Tijdens de
raadsvergadering van 8 december 2020 heeft wethouder Horsthuis-Tangelder toegezegd dat de
ingediende vragen voor het einde van deze maand schriftelijk zullen worden beantwoord. Met
deze brief wordt deze toezegging gestand gedaan.
Alvorens de gestelde vragen te beantwoorden willen we ingaan op het vraagstuk van de ‘schaarse
rechten’ zoals genoemd in de inleiding/aanleiding.
In de omgevingsvisie is het gehele gebied langs de A15 op basis van ruimtelijke argumenten
aangewezen als geschikt gebied voor de vestiging van grootschalige windturbines. Daarmee zijn
meerdere locaties geschikt om een windpark te vestigen. Het beleid kent geen maximum aan de
gebruiksmogelijkheid van gronden voor windparken. Hiermee wordt ons inziens geen schaars
publiek recht gecreëerd, omdat de gemeente niemand bij voorbaat de kans ontneemt om langs de
A15 windparken te realiseren.
1. Is het juist dat de beantwoording van onderdeel 4 van vragen S-520 onjuist en onvolledig is
en dat met belangrijke grondeigenaren voor de periode na 31 december 2020 geen
overeenkomst is? Is het juist dat u hierover de deelnemers aan de gebiedstafel nog niet
hebt geïnformeerd? Waarom informeert u de raad hier niet over in de beantwoording van
de raadsvragen?
Bij de beantwoording van de raadsvragen S-520 hebben wij aangegeven dat wij
initiatiefnemers eind 2018 hebben gevraagd een overzicht te geven van de afspraken met
grondeigenaren. Ten behoeve van de beantwoording van de raadsvragen hebben
initiatiefnemers laten weten dat op het moment van het sluiten van de intentieovereenkomst
een overeenkomst met grondeigenaren was gesloten.
Het al dan niet hebben van overeenstemming met een grondeigenaar is primair de
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Aan het einde van de haalbaarheidsfase,
waarbij ook een exploitatieovereenkomst wordt gesloten, dienen initiatiefnemers aan te
tonen dat zij de beschikking hebben over de grond waarop de turbines dan zijn
geprojecteerd. Tot die tijd is er geen aanleiding uw Raad hierover te informeren.
Gedurende de haalbaarheidsfase kunnen zaken nog veranderen.
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Er is nog geen bijeenkomst van de gebiedstafel gehouden. Het is aan de initiatiefnemers of
en op welke manier zij dit met de gebiedstafel willen bespreken.
2. Is het juist dat hierdoor de situatie kan ontstaan van een belangenconflict tussen
grondeigenaren én het risico bestaat dat:
a. realisatie van gewenste windmolens vertraging oploopt en
b. te realiseren windmolens niet op de voor de inwoners meest gunstige positie komen,
met name dat in het initiatief van Yard Energy cs een of meer molens dichter bij
woningen in Zetten komen dan dat mogelijk is?
c. een lokaal initiatief binnen het zoekgebied op voorhand op achterstand wordt gezet van
een landelijke speler met diepe zakken?
Het is in dit stadium niet aan de gemeente om dit beoordelen. Het is ook niet aan de
gemeente om te treden in de rechtsverhouding tussen de initiatiefnemers en de
grondeigenaren.
Ad a. Wij hebben initiatiefnemers en één van de grondeigenaren aangeraden met elkaar in
overleg te treden om tot een oplossing te komen.
Ad b. Dit zal uit het haalbaarheidsonderzoek moeten blijken. Het is prematuur daar nu al op
vooruit te lopen.
Ad c. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is dit geen aspect dat in de
uiteindelijke afweging een rol mag spelen. Daarbij nemen wij afstand van de kwalificatie
“landelijke speler met diepe zakken”.
3. Hoe oordeelt u in dit licht over de zorgvuldigheid waarmee door u de intentieovereenkomst
eerder is gesloten?
Bij het aangaan van de intentieovereenkomst is de benodigde zorgvuldigheid betracht en is
uitgegaan van de gegevens van de initiatiefnemers omdat de beschikking over de gronden
in dat stadium nog niet vereist is.
In het kader van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan en bij het aangaan van de
exploitatieovereenkomst moet de uitvoerbaarheid wel worden aangetoond. Het kunnen
beschikken over de noodzakelijke gronden maakt daar deel van uit.
4. Bent u bereid op korte termijn initiatief te nemen om met de raad en betrokken inwoners in
gesprek te gaan, teneinde de ontstane situatie te verhelderen?
Ja, wij zullen in januari 2021 een raadsmemo toesturen over dit onderwerp. Dit memo is
openbaar en daardoor kunnen de inwoners hiervan kennis nemen.
5. Is u bekend dat de namens de gemeenten verstuurde brieven van 18 maart, 20 mei en 27
augustus niet op naam van de bewoners zijn verzonden en dat meerdere bewoners
hebben aangegeven deze brieven niet te hebben ontvangen? Wat vindt u hiervan en wat
gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?
De brieven aan bewoners zijn op adres verstuurd, via dezelfde verspreiders die een op
naam gestelde brief zouden bezorgen. Het is ons bekend dat een aantal bewoners de
brieven niet hebben ontvangen. Dat is erg vervelend, maar staat los van het al dan niet op
naam verzenden. Ook bij volledig geadresseerd verzonden post is er geen 100 procent
garantie dat alle brieven bezorgd worden.
Er is inmiddels een website waar mensen zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief:
www.windparkmiddenbetuwe.nl. Ze worden dan via deze nieuwsbrief op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen rond het windpark. We gaan de omwonenden via een
brief op adres informeren over het bestaan van deze nieuwsbrief.
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6. Tenslotte, voor deze eerste ronde. Vanuit de omwonenden zijn wij erop gewezen dat het
zich organiseren van deze omwonenden extra lastig is in deze corona-tijd. Bent u bereid dit
als gemeente (al dan niet in samenwerking met de dorpsraad) te faciliteren, bijvoorbeeld
door het om niet beschikbaar stellen van vergaderruimte in De Wanmolen (in combinatie
met online faciliteiten) om met elkaar te kunnen overleggen ruim voor de eerstvolgende
gebiedstafel in januari 2021?
De gemeente faciliteert inwoners in het voeren van onderling overleg, door subsidie te
geven aan het aanwezige bewonersoverleg. Dat is in dit geval de dorpsraad ZettenHemmen. De omwonenden kunnen zich wenden tot de dorpsraad om in samenwerking met
hen een overleg te organiseren, als de dorpsraad het inderdaad een dorpsaangelegenheid
vindt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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