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Informatienota
starten fase 2 gedragscode windenergie Wijchen voor Wind in Wijchen op
Bijsterhuizen Noord
Wijchen, 15 januari 2019
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
De organisatie Wind in Wijchen wil windturbines realiseren op Bijsterhuizen Noord. Het
college van B&W heeft dit initiatief getoetst aan de Gedragscode Windenergie Wijchen
(bijlage 1). Op basis van deze toetsing heeft het college besloten Wind in Wijchen met het
initiatief op Bijsterhuizen Noord door te laten gaan naar de ‘ontwikkel- en bouwfase’ (=
fase 2) van de Gedragscode Windenergie Wijchen.
Waarover wil je informeren?
Het college van B&W besloot op 12 juni 2018 de inspraakprocedure te starten voor het
initiatief van Wind in Wijchen voor windturbines op Bijsterhuizen, op grond van artikel 3.4
van de Gedragscode Windenergie Wijchen. De inspraakprocedure liep in augustus 2018 af.
Met deze nota informeren wij u over de toetsing en het besluit.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Er zijn 53 inspraakreacties binnengekomen. Een samenvatting hiervan is in bijlage 2
toegevoegd. Van de 53 reacties zijn er 16 reacties van direct omwonenden.
De initiatiefnemer moet volgens de gedragscode het globaal draagvlak toetsen en hierover
verslag uitbrengen aan de gemeente. Dat heeft Wind in Wijchen gedaan. Zie ook de brief
in bijlage 3. Wij hebben de inspraakreacties gewogen. De reacties gingen over
gezondheidsrisico’s (geluidsoverlast, slagschaduw, lage geluidsfrequenties,
slaapproblemen), horizonvervuiling (belemmering van het uitzicht, aantasting van het
open landschap), natuurschade (hinder voor vogels en koeien en belemmering van de
groei van gewassen), geen geschikte locatie (het past niet binnen de plannen van de
provincie, te dicht op woningen), langs snelwegen en op daken van bedrijven op
Bijsterhuizen zijn betere locaties), financiële gevolgen voor de woning
(waardevermindering, moeilijk verkoopbaar en te lage financiële vergoeding), geen open
communicatie en een structurele stroomproductie wordt niet gegarandeerd. Omdat de
informatie over het initiatief en de gevolgen daarvan nog niet compleet is, biedt de stap
naar de volgende fase gelegenheid om meer informatie te verzamelen. Inwoners blijven
betrokken bij de vervolgstappen.
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Wat zijn de gevolgen?
Op basis van onder meer de quick scan m.e.r. (milieueffectrapportage) en het
geluidsrapport die er komen in de volgende fase, kan Wind in Wijchen meer helderheid
krijgen over het initiatief. In de volgende fase deelt Wind in Wijchen deze informatie met
de omwonenden. Op basis van deze aanvullende informatie kan Wind in Wijchen
onderzoeken in hoeverre zij tegemoet kan komen aan de inspraakreacties van de
indieners.
Wat is het vervolg?
Wind in Wijchen start nu met de volgende vervolgactiviteiten:
- Een ontwerpatelier met omwonenden en andere belanghebbenden
- Quick scan milieu effect rapportage
- Ontwerpschets van het windplan inclusief een 3D visualisatie
- Geluidsrapport van de gekozen opstelling
- Een plan voor de vergoeding van overlast en schade voor direct omwonenden,
- Draagvlakpeiling onder de direct omwonenden die is getoetst door het college
(zie artikel 4 van de Gedragscode windenergie Wijchen).
Inwoners kunnen meedenken over het initiatief door deel te nemen aan het ontwerpatelier
en het bewonersplatform. Ook kunnen ze in het kader van de ruimtelijke procedures
invloed uitoefenen op de besluitvorming met betrekking tot het windinitiatief. Allereerst
moet Wind in Wijchen draagvlak aantonen. Van draagvlak is sprake als er onder de direct
omwonenden een tweederde meerderheid is voor plaatsing van de windturbines. Het
college toetst of er daadwerkelijk sprake is van dit draagvlak. Als Wind in Wijchen een
omgevingsvergunning aanvraagt voor de windturbines, moet het bestemmingsplan worden
herzien. Inwoners kunnen een zienswijze indienen. Over deze herziening neemt de
gemeenteraad een besluit. De raad neemt in de belangenafweging de draagvlakpeiling en
de uitkomsten van het ontwerpatelier mee. Na het besluit is er de mogelijkheid voor
beroep.
Communicatie
Er is een persconferentie over dit besluit op 16 januari 2019.
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Samenvatting
Het college heeft conform de Gedragscode Windenergie Wijchen de inspraakprocedure
uitgevoerd voor het initiatief van Wind in Wijchen. Het college heeft besloten om Wind in
Wijchen door te laten gaan naar de ontwikkel- en bouwfase van de Gedragscode
Windenergie Wijchen.
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