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Proces evaluatie gedragscode windenergie
Wijchen, 20 november 2018
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
In januari 2019 start de evaluatie van de Wijchense gedragscode windenergie om te
beoordelen of de gedragscode doelmatig en doeltreffend is geweest. Vóór de zomer 2019
ontvangt uw raad het onderzoeksrapport en de vervolgaanpak.
Waarover wil je informeren?
Bij het vaststellen van de Wijchense gedragscode windenergie besloot uw raad om uiterlijk
in 2019 de gedragscode te evalueren. In deze nota staat wanneer en hoe deze evaluatie
plaatsvindt.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
In februari 2016 is de gedragscode windenergie als onderdeel van de routekaart
energieneutraal Wijchen 2040 door de gemeenteraad van Wijchen vastgesteld. Doel van
de Gedragscode Windenergie Wijchen is in afspraken vast te leggen wat de betrokken
natuurlijke en rechtspersonen dienen te doen, dan wel na te laten, in de initiatieffase, de
ontwikkeling-/bouwfase en de exploitatiefase van windparken in de gemeente Wijchen.
Ook is besloten om de gedragscode uiterlijk in 2019 te evalueren.
Wat zijn de gevolgen?
Een zorgvuldige en stapsgewijze evaluatie van de gedragscode windenergie. De
gedragscode is in het leven geroepen om windenergie op een zorgvuldige manier in te
passen. Heeft de gedragscode hieraan geen bijdrage geleverd, dan kan uw raad besluiten
tot herziening van deze gedragscode.
Wat is het vervolg?
De evaluatie gaat van start in januari 2019. In het eerste kwartaal vinden interviews met
de belanghebbenden plaats waarna uitwerking volgt.
Bij de evaluatie laten we ons ondersteunen door de Avans Hogeschool. De passende
methodiek voor deze evaluatie is de Informele Beleidsdoorlichting (IBD). Deze methodiek
gaat uit van een combinatie van deskresearch en field research (interviews). De interviews
bevatten onder andere vragen die betrekking hebben op:
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Probleemanalyse
Rol van de overheid
Het gevoerde beleid en de ingezette middelen
Effecten van het gevoerde beleid

We interviewen de betrokken actoren waaronder:
- betrokken inwoners
- leefbaarheidsgroepen
- initiatiefnemers
- Gelderse natuur- en milieufederatie
- Stichting Tegenwind
- Energiecoöperatie Leur
- NLVOW
- Provincie Gelderland
- buurgemeenten
- Werkgroep Windenergie Wijchen
We bieden de rapportage met conclusies en aanbevelingen aan uw raad aan op uiterlijk 1
mei 2019. Er kunnen hierbij 3 scenario’s voorkomen:
- de gedragscode blijft hetzelfde
- de gedragscode wordt aangepast
- de gedragscode wordt geschrapt.
Voor de zomer leggen wij uw raad een plan voor hoe om te gaan met het vervolg.
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