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Betreft: aanvulling betreffende globaal draagvlak initiatief Wind in Wijchen

Geacht college,
Op 8 november 2017 heeft Wind in Wijchen het verzoek tot het nemen van het principebesluit voor
de voorbereiding van een windpark op en nabij Bijsterhuizen aan u aangeboden. Het principeverzoek
hebben we opgebouwd conform de regels zoals gesteld in fase 1 van de gedragscode Windenergie
van de Gemeente Wijchen. Dit hebben we geformuleerd in het startdocument.
Naar aanleiding van de eerste ambtelijke beoordeling binnen de gemeente Wijchen willen we ter
aanvulling op het startdocument ten aanzien van de standspuntbepaling van de directbetrokkenen
(artikel III. 6.) en het globaal draagvlak (artikel III.7.) het volgende toevoegen:
Artikel III.6 Standpunt (direct) omwonenden

In de periode vanaf het startmoment van het project (juni 2014) tot aan het indienen van het
principeverzoek (november 2017) heeft Wind in Wijchen veelvuldig de direct omwonenden
opgezocht. Het voornemen is op verschillende momenten gecommuniceerd met direct omwonenden
zowel schriftelijk, via zogenaamde keukentafelgesprekken (1 op 1) en via rondetafelgesprekken. Een
volledig overzicht treft u aan in het verslag van de initiatieffase dat is aangeboden in oktober. Van het
standpunten van de direct omwonenden is op deze manier kennisgenomen.
Overige omwonenden hebben kennis kunnen nemen van het voornemen via verschillende
voorlichtingsmomenten die Wind in Wijchen rondom het voornemen heeft gehouden (de laatste 3
oktober 2017) en tevens via diverse publicaties in De Gelderander, Wegwijs en lokale radio.
Met Leefbaarheidsgroep Woezik heeft Wind in Wijchen gesprekken gevoerd en deze heeft haar
standpunt ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan Wind in Wijchen
Wind in Wijchen concludeert op basis van bovenstaande dat we op deze manier inzicht hebben
vergaard van de standpunten van zowel direct omwonenden als overige omwonenden en
belanghebbende partijen.
Artikel III.7 Peiling globaal draagvalk

Op 30 januari 2017 is in zaal Verploegen een rondetafelgesprek geweest, waarbij de direct
betrokkenen, wethouder Agnes Schaap en de ambtenaar belast met het dossier (Patrick Aelmans)
aanwezig waren. Afrondend in deze bijeenkomst is door de direct betrokkenen aangegeven dat het
moeilijk is om een volledig beeld te vormen van het voornemen. Dit gaat met name om de analyse van

de planschade. Deze informatie maakt deel uit van een bredere informatiebehoefte waarvan direct
omwonenden hebben aangegeven die te willen meenemen bij de standpuntbepaling en die pas
vrijkomt in de tweede fase van de projectvoorbereiding. In het rondetafelgesprek van 30 januari is
overeenstemming bereikt tussen partijen (WiW, direct omwonenden en gemeente) om het principe
verzoek in te dienen bij de gemeente zodat Wind in Wijchen de volgende stap kan zetten om de
benodigde informatie te vergaren. In de ontwikkelfase wordt deze informatie gedeeld met de direct
omwonenden waarna een volledig beeld ontstaat en er concrete standpunten kunnen worden
ingenomen.
Hiermee concludeert Wind in Wijchen dat het globale draagvlak gepeild is, mede doordat de zorgen
en meningen van de direct betrokken geïnventariseerd zijn en die zijn geadresseerd voor verder
onderzoek in de vervolgfase.
Partijen delen de mening dat er meer informatie nodig is om te komen tot een definitief standpunt
rondom het initiatief. In de volgende fase zal dit diepgaand onderzocht worden. Om te kunnen starten
met deze werkzaamheden zal de gemeente, conform de gedragscode, een positief principebesluit
moeten nemen. Wij zien uit naar dit besluit.
Voor een toelichting of het beantwoorden van vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende
via e-mail (pim@windinwijchen.nl) of telefonisch 06-55710803. We zien uit naar uw reactie
Vriendelijke groet,

Namens Wind in Wijchen
Pim de Ridder

