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Beantwoording vragen zon en wind fractie BN&M

Geachte commissie,
In onze brief van 21 maart j.l., kenmerk UI19.02461, hebben wij een aantal vragen van
verschillende fracties beantwoord over de behandeling van het raadsvoorstel advies Gebiedsraad,
locatieplan Zon en Wind. De vragen van de fractie BN&M hebben ons door een technische storing
eerst veel later bereikt. De beantwoording treft u onderstaand aan.
1. Kunt u duidelijk omschrijven welk proces gevolgd gaat worden na het eventuele besluit dat
voorligt tot beoogde maatregelen, zoals omschreven in het advies van de gebiedsraad,
daadwerkelijk zijn uitgevoerd? Dit staat beschreven op pagina 67 maar kunt u dit wat
speciñeker beschrijven/opsommen?
Op basis van de Beuningse bestemmingsplannen is op dit moment nog geen grootschalige opwek
van duurzame energie mogelijk. De bestemmingsplannen bieden geen mogelijkheid om grote
windturbines te realiseren. Om dit mogelijk te maken zal het bestemmingsplan aangepast/herzien
moeten worden.
Daarnaast zal bij de plaatsing van windturbines met een opwekkend vermogen van 15 MW of meer
in ieder geval een MER-beoordelingsnotitie dienen te worden opgesteld, waarbij de noodzaak tot
een MER-procedure wordt afgewogen. Ons college is echter van oordeel dat de plaatsing van
windturbines een zodanige ontwikkeling is dat ten behoeve van de ruimtelijke afweging binnen het
bestemmingsplan een volledige MER-procedure gevolgd moet worden.
De procedure is dan als volgt:
er wordt een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld waarin alle onderzoeksvragen
worden opgenomen die in de MER behandeld moeten worden; voor belanghebbenden
bestaat de mogelijkheid aanvullende vragen die onderzocht moeten worden in te brengen,
de MER (milieueffectrapportage) wordt opgesteld zoals voorgeschreven in de wet
Milieubeheer.
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er dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden om de bouw en het gebruik van
windturbines mogelijk te maken; de MER maakt uiteindelijk onderdeel uit van het
bestemmingsplan.
het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor inspraak ter visie gelegd; de concept MER ligt
samen met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage,
nadat de inspraakreacties zijn gewogen en al dan niet zijn verwerkt, wordt het
ontwerpbestemmingsplan en de MER ter inzage gelegd en de mogelijkheid om zienswijze in
te dienen.
de zienswijzen worden behandeld en waar nodig worden aanvullingen gemaakt op de MER
en/of aanpassingen in het bestemmingsplan; aansluitend zal de gemeenteraad een besluit
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
tegen de vaststelling van het bestemmingsplan staat beroep open bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State; na afloop van de beroepstermijn kan de
omgevingsvergunning voor de plaatsing van windturbines verleend worden.
Zoals u kunt lezen is de procedure voor de eventuele realisatie van windturbines vrij uitgebreid en
van alle waarborgen voorzien. Ons college vindt het van belang dat dit proces op de meest
zorgvuldige wijze tot stand komt. Dit doet het meest recht aan de in 2017 bij de vaststelling van de
Energievisie uitgestippelde koers om in samenspraak met onze inwoners tot een gedragen
besluitvorming te komen.
2.

Welke beslissingen/keuzes moeten tussentijds nog door de Raad worden gemaakt, en wat
houden die dan in?

Bij een positief besluit van de gemeenteraad over de beslispunten, zal in het traject de volgende
uitwerking worden gevolgd :
» voor de hinderaspecten van wind (die concreet en helder in beeld komen bij het MERonderzoek) in de variantenfase van de MER kán een consulterende commissie Ruimte
bijeenkomst worden georganiseerd, waarbij de leden de gelegenheid hebben om te reageren
op de weging van de onderzoeksvarianten;
» voor de financiële uitwerking van zowel gebiedsfonds, sociale grondvergoeding als
compensatiemaatregelen in de op te stellen anterieure overeenkomst tussen gemeente en
initiatiefnemer worden afspraken gemaakt en bedragen /percentages concreet vastgelegd;
» voor het vervolg van het participatietraject ligt het initiatief bij de energiecoöperatie en
marktpartijen. Wij stellen als voorwaarde dat zij een participatieplan opstellen. Het
uitgebreide verslag van dit participatietraject met grondeigenaren en omwonenden wordt
opgeleverd voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan;
« de gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast met weging van zienswijzen en
inspraak;
» de aanvragen van zonneparken worden kwalitatief getoetst waarbij het criterium van
prioriteit voor de landbouw als volgt wordt gewogen: zonneparken mogen niet leiden tot
een onevenredige beperking van de bedrijfsvoering van agrariërs in de omgeving. Dit geldt
voor individuele percelen, maar ook voor het functioneren van het landbouwgebied als
geheel. Clustering van zonneparken en situering vooral aan de randen van aaneengesloten
landbouwstructuren strekt daarbij tot aanbeveling. De vergunningverlening is de
bevoegdheid van het college van B&W.
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3. Zou een MER omzeild kunnen worden?
Los van het feit dat ons college hier geen voorstander van is, is dit ook niet wenselijk. Zoals wij bij
de beantwoording van vraag 1 al hebben aangegeven, is ons college van oordeel dat eventuele
plaatsing van windturbines een zodanige ontwikkeling betreft dat ten behoeve van de ruimtelijke
afweging een volledige MER-procedure van belang is.

vriende'
burgemeesj

:n wethouders

Dyanne Koeken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester
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