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Vervolgproces Grootschalige Opwek Duurzame energie 

 

 

 

 

Geachte fractie, 

  

U heeft het college op 25-08-2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden. 

 

Vraag 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?  

Antwoord 1 

De kaart van het zoekgebied die op de themabijeenkomst van 12 juli jl. is 

getoond is dezelfde als de kaart die in het raadsbesluit van 21 april jongstleden is 

vastgesteld. Op de themabijeenkomst zijn echter ook voorlopige 

geschiktheidskaarten getoond. Deze kaarten zijn opgesteld in het kader van de 

lopende milieueffectrapportage (m.e.r.) waarmee mogelijke belemmeringen 

inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van harde (fysieke) en zachte 

(beleidsmatige) belemmeringen in het gebied. Deze geschiktheidskaarten zijn 

openbaar en te bekijken via de gemeentepagina over grootschalige opwek 

duurzame energie of via een link in de recent uitgebrachte nieuwsbrief.  

N.B. De geschiktheidskaarten zijn continu in ontwikkeling en pas definitief bij het 

vaststellen van de beleidsvisie waarvan het planMER een onderdeel vormt. 

Hierover zal de raad tijdig geïnformeerd worden. 

 

Vraag 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?  

Antwoord 2 

De door de raad vastgestelde kaart van het zoekgebied vormt de basis voor de 

milieueffectonderzoeken. De gepresenteerde geschiktheidskaarten maken 

mogelijke belemmeringen inzichtelijk en vormen onderdeel van de 

milieueffectrapportage (m.e.r.) die momenteel doorlopen wordt. Het effectieve 

zoekgebied wordt door aanvullend onderzoek en de daaruit voortvloeiende 
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beperkingen kleiner, maar er wordt niet getornd aan de door de raad vastgestelde 

uitgangspunten. Over de kaarten zelf wordt niet separaat gerapporteerd. De raad 

wordt op 8 december, tijdens een raadsinformatieavond, bijgepraat over 

(voorlopige) resultaten van de m.e.r. Hierbij zal inzicht worden gegeven in de 

verschillende onderzoeken, de effecten hiervan op de onderzochte 

opstellingsalternatieven en de methodiek om te komen tot het 

voorkeursalternatief (VKA) met plaatsingszones.  

 

Vraag 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 ?  

Antwoord 3 

Wij nemen aan dat geduid wordt op de extra cirkel tot een mogelijke woning, 

direct ten westen van Haven 7. Dit is een voorbeeld van een extra belemmering 

die naar voren is gekomen tijdens de milieueffectrapportage. Dit betreft geen 

bestaande woning maar een kavel met een bouwbestemming. Ook hiervoor wordt 

een afstand van 400 meter gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde 

uitgangspunten. In de kaart van de NRD (linker figuur) staat dit punt nog niet 

ingetekend maar in de meest recente geschiktheidskaart wel (rechterfiguur).  

 

 
 

 

Vraag 4 

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

Antwoord 4 

Deze aanpassingen hebben geen consequenties voor de te volgen 

milieueffectrapportage. Wel zorgen de additionele beperkingen die uit het m.e.r. 

proces naar boven komen dat het zoekgebied verder wordt afgebakend. 

 

Vraag 5 

Wanneer krijgt de raad het aangepaste zoekgebied ter besluitvorming voorgelegd?  

Antwoord 5 

Het zoekgebied wordt niet aangepast. Er zal dan ook geen aangepast zoekgebied 

ter besluitvorming worden voorgelegd. Wel volgen uit het m.e.r. proces extra 

beperkingen. Deze worden meegenomen in de kaarten en bij het bepalen van het 

uiteindelijke voorkeursalternatief. Deze aanpak wordt op 8 december aanstaande 

tijdens de informatieavond van de raad toegelicht. 

 

  



 

 

 

 

Vraag 6 

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

ontwikkelingen waarover de raad geïnformeerd moet worden?  

Antwoord 6 

Er zijn ons geen aanpassingen bekend waarover de raad geïnformeerd zou 

moeten worden. De meest recente geschiktheidskaart, welke onderdeel is van het 

m.e.r. proces, is te vinden via de gemeentepagina over grootschalige opwek 

duurzame energie. 

 

Vraag 7 

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

hen ingediende plannen voor duurzame opwek van energie?  

Antwoord 7 

Wij zijn niet bekend met plannen die door agrariërs in de Sprangse Polder zouden 

zijn ingediend. Zoals opgenomen in het raadsbesluit van 21 april hebben wij met 

alle ons bekende ontwikkelende partijen voor windparken een Afsprakenkader 

Maatschappelijke Meerwaarde ondertekend. Nieuwe partijen hebben zich nog niet 

aangediend. 

 

Vraag 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?  

Antwoord 8 

Hoe wij een mogelijke privaatrechtelijke rol gaan invullen is nog niet bepaald. 

Zoals aangegeven in onze raadsinformatiebrief van 3 augustus jl. hebben wij 

extern juridisch advies gevraagd waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan 

de verhouding van de publiekrechtelijke rol van de gemeente als bevoegd gezag 

en procesbegeleider ten opzichte van de privaatrechtelijke rol van de gemeente 

als ontwikkelaar en grondeigenaar. Naar verwachting kunnen wij u hierover eind 

oktober nader informeren  

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 
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