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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: evaluatie Gedragscode Windenergie Wijchen
In deze informatienota wordt u geïnformeerd waarom de evaluatie van de Gedragscode
Windenergie Wijchen voorlopig wordt aangehouden in het licht van de ontwikkeling van
het windproject in Bijsterhuizen.
Aanleiding
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 was en is in afspraken vast te leggen wat
initiatiefnemers in windenergie (natuurlijke en rechtspersonen) dienen te doen, dan wel
na te laten, in de diverse fasen van ontwikkeling van windparken in de gemeente
Wijchen teneinde draagvlak te verwerven bij omwonenden.
Bij de raadsbehandeling is ook bepaald dat de Gedragscode na 3 jaar zou worden
geëvalueerd.
Argumenten om de evaluatie aan te houden
Begin 2019 is de evaluatie in gang gezet en via interviews met vertegenwoordigers van
diverse leefbaarheidsgroepen en stakeholders is gekeken in hoeverre de gedragscode
windenergie succesvol is. Vóór de zomer is een concept evaluatierapport opgeleverd dat
om de volgende redenen wordt aangehouden:
- Het is te vroeg om volledig te evalueren:
Door diverse geïnterviewde betrokkenen is aangevoerd dat de evaluatie te vroeg is
omdat geen enkel project alle fasen van de gedragscode heeft doorlopen. Ten tijde van
de interviews bevond het enige windproject in Wijchen, op Bijsterhuizen, zich in het
begin van de tweede fase.
- Leren van Windproject Bijsterhuizen in fase 2:
Begin 2014 is Wind in Wijchen begonnen met de voorbereiding van een windproject langs
de Nieuwe Wetering, aansluitend aan bedrijventerrein Bijsterhuizen. Het windpark krijgt
drie turbines van 2,5 MW met een tiphoogte van 150m. WIW heeft tot op heden stappen
die in de Gedragscode zijn vastgelegd doorlopen zoals het houden van openbare
informatiebijeenkomsten, haalbaarheidsonderzoeken, keukentafelgesprekken met
(direct) omwonenden. Dit heeft geresulteerd in een startdocument in oktober 2017 en
een aanvraag voor een principe-besluit eind 2018 die op 15 januari 2019 positief is
gehonoreerd. De gemeente heeft hiermee aangegeven medewerking te geven aan het
initiatief. De komende maanden staan in het teken van nader onderzoek doen naar
impact en het verkrijgen en peilen van draagvlak via overleg met bewonersplatform en
omwonenden over inperken van eventuele overlast en participatie in het
windmolenproject.
- Niet de spelregels (Gedragscode) veranderen zolang een project loopt:
Omdat Wind in Wijchen de Gedragscode volgt in het windproject Bijsterhuizen, is het
onverstandig deze tussentijds te veranderen. Dit zou namelijk consequenties kunnen
hebben voor het project alsook andere windinitiatieven die bij het vaststellen van de
Gedragscode zijn gestopt, nieuw leven kunnen inblazen.
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Afronding van de evaluatie eind 2019
In de ogen van het College kan de evaluatie pas worden afgerond nadat het windproject
Bijsterhuizen een aantal stappen in fase 2 heeft doorlopen en het plan klaar heeft voor
de RO-procedure danwel het project (eerder) intrekt. Indiening van een plan is
hoogstwaarschijnlijk eind 2019 aan de orde.

Pagina 2 van 2

