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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de de verzending van een brief aan de provincie in
verband met een aanpassing in de provinciale omgevingsverordening op het onderdeel windturbines.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten om in NOT-verband een brief te sturen aan de provincie op het
onderdeel windturbines.
In de brief wordt meer tijd gevraagd:

om onderzoek te doen naar gezondheid en milieu-aspecten;

inwoners te betrekken en te informeren over het windbeleid;

voor de verfijning van de zoekgebieden.
En procesafstemming om te voorkomen dat er aanvragen worden ingediend, voordat het windbeleid is
vastgesteld.
Toelichting
Met de huidige aanpassing in de ontwerp omgevingsverordening, wordt ruimte geboden voor de realisatie
van clusters van minimaal 3 windturbines binnen de zoekgebieden. Om te voorkomen dat er aanvragen
worden ingediend na de vaststelling van de provinciale omgevingsverordening -en het gemeentelijke
windbeleid nog niet is vastgesteld- wordt in een brief aan de provincie verzocht om afstemming van het
proces. Daarnaast hebben we verzocht om meer tijd voor onderzoek, verfijning en het betrekken van
inwoners bij de vaststelling van het windbeleid. Het ziet er naar uit dat de provinciale omgevingsverordening
eerder wordt vastgesteld dan het gemeentelijke windbeleid. Onderzoek en verfijning van de zoekgebieden
kunnen leiden tot aanpassing van zoekgebieden in het windbeleid. Mocht hiervan sprake zijn dan verzoeken
wij de provincie om bij een eerstvolgende herziening van de omgevingsverordening de kaarten van de
omgevingsverordening hierop aan te passen. Een kopie van de brief aan de provincie is als bijlage
bijgevoegd.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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