
   
Aan het college van Burgemeester en wethouders 

 

Waalwijk, 25 augustus 2022 

Onderwerp: Vragen ex art.47 RvO over Raadsinformatiebrief 056-22 Vervolgproces Grootschalige 

Opwek Duurzame energie 

 

Geacht college, 

We hebben met belangstelling kennis genomen van de raadsinformatiebrief over het vervolgproces 

Grootschalige Opwek Duurzame energie. Dank voor deze tussentijdse terugkoppeling. We wachten 

met belangstelling de uitkomsten van de thema- en consultatiebijeenkomsten af.  

Toch hebben we aanleiding om op dit moment schriftelijke vragen te stellen. De reden is dat bij de 

themabijeenkomst op 12 juli jl. over Landschap en Ecologie een andere kaart is gebruikt dan het door 

de raad vastgestelde zoekgebied (in de raadsinformatiebrief spreekt u over belemmeringenkaart). De 

afwijking betreft met name het gebied direct ten westen van Haven 7, waar aan de oostzijde de 

grens verder in de richting van Haven 7 is opgeschoven evenals aan de zuidzijde.  Gelet op de eerder 

gevoerde discussies over zoekgebied en afstandscriteria -en de daarop genomen besluiten- heeft ons 

dit verbaasd. Temeer omdat de afgrenzing van het zoekgebied (of de belemmeringskaart) juridisch 

van belang is voor alle vervolgstappen. Daarom leggen we u de volgende vragen voor. 

1. Wat zijn de redenen om bij de themabijeenkomst op 12 juli jl. een andere kaart te gebruiken 

dan de kaart van het zoekgebied zoals door de raad is vastgesteld? Liggen hier recente 

ontwikkelingen aan ten grondslag? 

2. Waarom heeft u de raad niet geïnformeerd dat de door uw college gepresenteerde  

belemmeringenkaart op onderdelen afwijkt van de kaart die door de raad is vastgesteld? 

3. Zijn er nog andere aanpassingen aan de kaart dan de aanpassing direct aan de westzijde van 

Haven 7 en/of aanpassingen van de door de raad vastgestelde uitgangspunten ? 

4. Welke consequenties hebben deze aanpassingen voor de te volgen MER-procedure? 

5. Wanneer krijgt de raad het aangepaste zoekgebied ter besluitvorming voorgelegd? 

6. Zijn er -buiten de aanpassingen in het zoekgebied van de Sprangse Polder- nog andere 

ontwikkelingen waarover de raad geïnformeerd moet worden? 

Naar aanleiding van de waardige en sympathieke actie van ZLTO Langstraat op 14 juli jl. zijn we ook 

benieuwd in hoeverre de eerder door de agrariërs in de Sprangse Polder ingediende plannen voor 

duurzame opwek van energie serieus meegenomen worden in de consultatieronde. Niet alleen 

omdat deze prima passen binnen de criteria maatschappelijke meerwaarde en lokaal eigendom. 

Maar ook omdat deze plannen perspectief kunnen bieden op een duurzame bedrijfsvoering in de 

groene polder. 

7. Vindt er inmiddels overleg plaats met de agrariërs in de Sprangse Polder over de door hen 

ingediende plannen voor duurzame opwek van energie? 

Tot slot besteedt u aandacht aan de verhouding van de publieke rol van de gemeente als bevoegd 

gezag en procesbegeleider en de privaatrechtelijke rol van de gemeente als ontwikkelaar en 



   
grondeigenaar. U verwacht de raad hierover eind oktober te informeren. Los van de juridische 

beoordeling van deze rollen, vinden we het van belang om aan de voorkant inzicht te krijgen in de 

(financiële) risico’s die de gemeente als ontwikkelaar en exploitant kan lopen. Dit is immers één van 

de speerpunten in het coalitieakkoord. 

8. Bent u bereid om ten aanzien van de privaatrechtelijke rol van de gemeente businesscases 

aan de raad voor te leggen ruim voordat besluiten worden genomen over het zelf 

ontwikkelen en exploiteren van windturbines? Zo nee, waarom niet? 

Gelet op de in de raadsinformatiebrief genoemde termijnen verzoeken we uw college onze vragen 

met voortvarendheid te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Samen Waalwijk, 

Bea de Jongste en Luuk Ottens 

 


