Toelichting conceptplanning wind en zon
Het vervolgproces naar aanleiding van het raadsbesluit bestaat uit een aantal onderdelen:
1. MER en bestemmingsplan wind
2. Participatieproces wind
3. Anterieure overeenkomst wind
4. Procedure zon
De aard van deze onderdelen en de rol van de gemeenteraad en de raadsconsultatiegroep staat
hieronder omschreven. Tijdens de eerste bijeenkomst van de raadsconsultatiegroep (6 juni 19:00u)
zullen we de conceptplanning, onderdelen en rollen bespreken.
1. Het formele deel gaat over de MER- en bestemmingsplanprocedure. De stappen,
volgtijdelijkheid en termijnen in dit deel van het proces liggen voor een groot deel vast. De
gemeenteraad heeft hierin een formele rol bij de vaststelling van het bestemmingsplan. De
raadconsultatiegroep zal input leveren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de te
onderzoeken varianten en het Voorkeursalternatief.
2. Het participatieproces tot aan het raadbesluit van 9 april 2019 zal een vervolg moeten
krijgen. De formele inspraak vindt plaats in de MER- en bestemmingsplanprocedure. Echter
het is verstandig het al lang lopende intensieve participatieproces en de intensiteit daarvan
voort te zetten. Dit heeft vooral tot doel om een inhoudelijk gesprek te voeren met de direct
omwonenden over zorgen en wensen. De raadsconsultatiegroep zullen we om input vragen
over de manier waarop we gesprekken gaan voeren, met wie en hoe vaak.
3. De financiële afspraken rond wind kunnen pas worden vastgelegd als duidelijk wordt op
welke plekken windturbines komen. Vanaf het moment dat er in de MER-procedure een
Voorkeursalternatief naar voren komt, kan inzicht worden verkregen in de businesscase van
de windturbines. Op basis hiervan kunnen afspraken worden gemaakt over een
gebiedsfonds, sociale grondvergoeding en compensatievergoedingen. De
raadsconsultatiegroep zal in dit deel van het proces de financiële afspraken begeleiden.
4. De procedure voor zon is in het begin heel intensief. In de eerste stap de randvoorwaarden
en de onderzoeken (naar grijze gebieden en het vrijwaren van agrarische ontwikkeling)
uitwerken. Daarna het open stellen voor de markt en het planologisch mogelijk maken. De
raadsconsultatiegroep zal met name bij de randvoorwaarden inbreng leveren.

