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Geachte fractie van Burgerbelangen Overbetuwe en overige leden van de gemeenteraad,
Uw fractie heeft op 9 oktober 2020 schriftelijke vragen gesteld over de invulling van het zoekgebied
voor windenergie. Met deze brief beantwoorden wij deze vragen.
1. Kunt u de raad informeren over de checklist die is gehanteerd bij de beoordeling of er
voldoende basis was om specifiek met deze marktpartijen (voor een periode van ca. 2 jaar)
een intentieovereenkomst aan te gaan?
Er is beoordeeld of sprake is van een wenselijke ontwikkeling. Daarbij is getoetst of het
initiatief past binnen het geldende beleid en is tevens beoordeeld op de relevante
ruimtelijke en milieu hygiënische aspecten. Hieruit is naar voren gekomen dat het initiatief
paste binnen de Toekomstvisie+ en de Routekaart Duurzaam Overbetuwe en dat de
effecten van de turbines in het haalbaarheidsonderzoek naar voren moeten komen door
middel van een landschappelijke studie en een milieueffectrapportage. Daarnaast is
bekeken of initiatiefnemers principe-afspraken hebben gemaakt met grondeigenaren in het
gebied (zie ook beantwoording op vraag 4.
2. Waarom is niet eerst het voornemen om dit te doen gepubliceerd dan wel ‘voorgehangen’
of voorgelegd aan beide raden, zodat zowel de raad als de omgeving een reactie kon
geven op het voornemen tot een (voorlopig) exclusieve samenwerking met deze
marktpartijen?
De bevoegdheid tot het sluiten van een intentieovereenkomst ligt bij het college. Het is niet
gebruikelijk dat het aangaan van een dergelijke overeenkomst waarin de haalbaarheid van
een project wordt onderzocht vooraf aan de Raad wordt voorgelegd.
3. Kunt u de raad informeren wat de afgesloten intentieovereenkomst betekent voor ander
initiatieven in het zoekgebied en hun kans op een vergelijkbare samenwerking met de
gemeenten Over- of Nederbetuwe?
Een en ander betekent dat allereerst het haalbaarheidsonderzoek met beide
initiatiefnemers wordt afgerond alvorens nieuwe initiatieven te beoordelen. Dit volgt uit het
feit dat, gelet op de effecten van de voorgenomen ontwikkeling, niet meerdere initiatieven
naast elkaar kunnen worden ontwikkeld.
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4. Tenslotte, voor dit moment. Wij nemen aan dat een van de criteria voor het aangaan van
de intentieovereenkomst was de zeggenschap over grondposities:
Welke zeggenschap c.q. gemaakte afspraken is/zijn op welke wijze onderbouwd?
De beide gemeenten hebben eind 2018 de initiatiefnemers gevraagd een overzicht te
geven van de afspraken die zij hadden met grondeigenaren. Daarop heeft één van de
initiatiefnemers zich teruggetrokken. De twee overgebleven initiatiefnemers, waarmee
uiteindelijke de intentieovereenkomst is aangegaan, hebben deze overzichten verstrekt. Uit
deze overzichten bleek dat zij op dat moment overeenkomsten hadden dan wel een
verregaande vorm van overeenstemming hadden met de grondeigenaren. Bij het
ondertekenen van de intentieovereenkomst was met alle grondeigenaren een
overeenkomst gesloten.
5. Hoe verhoudt zich dit tot de gemeentelijke informatievideo over het windpark, waarbij de
boodschap is dat binnen het zoekgebied nog geen positie van de molens (voorlopig) is
bepaald?
Het feit dat initiatiefnemers overeenstemming hebben bereikt met grondeigenaren wil niet
zeggen dat de exacte plaats van een windturbine is bepaald. De exacte plaatsing van de
molens zal onderdeel vormen van de participatie met de stakeholders.
6. Indien in het participatieproces inwoners een andere positionering van windmolens wensen
dan een positionering die overeenkomt met de grondposities van de nu betrokken
marktpartijen, wat is dan het proces om te bezien of aan deze wens van inwoners kan
worden voldaan?
De initiatiefnemers zullen in dat geval in overleg moeten treden met de betreffende
grondeigenaren.
7. Indien de raad / de raden uiteindelijk ook andere initiatieven in het gebied wil faciliteren, wat
is dan het proces? Ook als er strijdigheid tussen initiatieven is of komt? Wat betekent dit
voor het participatieproces?
Wij zijn publiekrechtelijk gehouden om een verzoek van een initiatiefnemer in het kader van
een goede ruimtelijke ordening op zijn merites te beoordelen. Deze beoordeling vindt op dit
moment plaats door middel van een haalbaarheidsonderzoek. Naar onze mening is het op
dit moment niet zinvol voor een ander initiatief een min of meer vergelijkbaar onderzoek te
laten uitvoeren.
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