Proces- en communicatieplanning Windwinning Culemborg
Versie 16 feb 2021
In dit document wordt aan de hand van de agenda voor de komende maanden beschreven hoe de procedure rondom het project Windwinning Culemborg
naar verwachting zal verlopen en op welke momenten het college van B&W en de gemeenteraad ‘aan zet’ zijn. Rondom die besluitvormingsmomenten
wordt ook een overzicht gegeven van de communicatie-activiteiten die vanuit de gemeente en de initiatiefnemers worden ondernomen.
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Wat
Informatie over de beleidsmatige voorbereiding
(windvisie) en de processtappen die tot nu toe zijn
gezet. www.culemborg.nl (zoekterm: Wind).
De initiatiefnemers beheren hun eigen
projectwebsite www.windwinning.nl.
Vanaf september 2019 is de gebiedstafel actief.
Aan de tafel zijn alle belanghebbenden in en
rondom het projectgebied aanwezig. In de
gebiedstafel wordt de voortgang van het proces
besproken.
Sinds de zomer van 2020 is de gebiedstafel niet
meer bij elkaar gekomen. Gegeven de verstoorde
verhoudingen tussen initiatiefnemers/
grondeigenaren enerzijds en bewonersplatform/
Tegenwind anderzijds is het de vraag of de
gebiedstafel nog een toekomst heeft.
Gedurende het gehele proces is ambtelijk en op
wethouderniveau de bereidheid aanwezig om
desgevraagd informatie over het proces te geven.
Via de website wordt hier bekendheid aan
gegeven.
Naar aanleiding van diverse inspraakmomenten is
een groep van ca. 300 inwoners van Culemborg
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Informatieavond conceptMER en VOBP
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Verwerken inspraakreacties

‘digitaal aangehaakt’ op de informatie die vanuit
de gemeente wordt verstrekt. Deze groep met
emailadressen wordt met enige regelmaat
gebruikt om hen over nieuwe ontwikkelingen te
informeren. De lijst wordt continu bijgehouden
met nieuwe aanmeldingen.
Het college van B&W heeft op basis van de door
de initiatiefnemers ingediende concept-CombiMER en het voorstel voor het concept-VOBP
besloten om de ruimtelijke procedure te starten.
Deze processtap markeert de start van de
procedure en luidt de fase van vooroverleg in. Het
VOBP is bedoeld om reacties van bestuurlijke
partners op te halen en ook reacties van de
inwoners op het concrete initiatief op te halen.
Door het concept-MER en het VOBP te publiceren
is iedereen die belanghebbend of belangstellend is
in de gelegenheid gesteld zijn/haar mening over de
stukken te geven.
Kennisgeving is gepubliceerd in de Culemborgse
Courant, de Staatscourant en op
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is via de (social)
media volop aandacht gegenereerd over deze
procedurestap (o.a. SRC, Omroep Gelderland).
Tijdens de ter inzagelegging is een
informatieavond georganiseerd. Informatie is
gegeven over de procedure en over de inhoud van
de stukken. Er waren ca. 180 belangstellenden die
de avond hebben bijgewoond.
In totaal zijn 254 tijdige inspraakreacties
ontvangen. Deze worden verwerkt in een nota van
beantwoording. Vaststelling van de nota van
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Feb/mrt
2021

Toetsen ingediende stukken

beantwoording door het college is voorzien bij het
vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan.
Op 1 februari 2021 is een beeldvormende avond
voor de gemeenteraad georganiseerd, waarin de
raad is geïnformeerd over de stavaza van de
procedure en in de gelegenheid was om vragen te
stellen aan het college en de deelnemers van de
gebiedstafel.
Op 1 feb is toegezegd om in een informatienotitie
nadere antwoorden te geven op de gestelde
vragen tijdens de beeldvormende avond. De
informatienotitie wordt in februari door het
college vastgesteld.
De initiatiefnemers stellen de definitieve MER op,
inclusief de aanvraag Omgevingsvergunning, de
vergunning in het kader van de Waterwet
(bevoegd gezag Waterschap Rivierenland) en de
Wet natuurbescherming (bevoegd gezag provincie
Gelderland). Daarnaast stellen ze het voorstel voor
het ontwerpbestemmingsplan op.
In de Culemborgse Courant en op de website
wordt de ontvangst van de MER en de aanvragen
gepubliceerd. De stukken worden ook op de
website van de gemeente geplaatst. Via een email
aan de lijst met belangstellenden wordt dit ook
kenbaar gemaakt.
De gemeente en de ODR (en het Waterschap en de
provincie) toetsen de ingediende stukken en geven
richting initiatiefnemers feedback over mogelijke
aanpassingen.
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19 feb
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Informatiebijeenkomst
Windwinning voor
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Feb 2021

Ondertekening anterieure
overeenkomst.
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30 mrt
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30 mrt
2021

De Milieueffectrapportage,
de nota van beantwoording
van inspraakreacties n.a.v.
het VOBP, het
Ontwerpbestemmingsplan
en de ontwerp
omgevingsvergunning staan
op de agenda van het
college.
Informatienotitie aan de
gemeenteraad

9.2

Week van
30 maart

Toezending van de nota van
beantwoording

De initiatiefnemers organiseren op 18 februari een
informatieavond over het project. Al naar gelang
de behoefte zullen de initiatiefnemers meerdere
bijeenkomsten faciliteren.
De initiatiefnemers organiseren op 19 februari een
informatiebijeenkomst specifiek gericht op de
ondernemers gevestigd op Bedrijventerrein
Pavijen.
Na toetsing van de ingediende stukken en als er
overeenstemming bestaat tussen de gemeente en
de initiatiefnemers kan de anterieure
overeenkomst worden getekend. Het college heeft
eerder (27 okt 2020) al ingestemd met de inhoud
van de overeenkomst. Van de anterieure
overeenkomst moet een zakelijke beschrijving
worden gemaakt die kan worden ingezien in het
Stadskantoor. Tevens moet in de Culemborgse
Courant worden bekend gemaakt dat de
overeenkomst is gesloten.
In de collegevergadering van 30 maart 2021 staat
op de agenda de instemming met het MER, het
vaststellen van de nota van beantwoording van de
inspraakreacties op het VOBP en de vaststelling
van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp
Omgevingsvergunning.
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Het college informeert de gemeenteraad over de
besluiten van 30 maart 2021 via een
informatienotitie
Alle indieners van een inspraakreactie op het
VOBP ontvangen de door het college vastgestelde
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8 April
t/m 20
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inspraakreacties op het
VOBP

nota van beantwoording, inclusief een toelichting
op het vervolg van de procedure.

Publicatie collegebesluiten
Ontwerp bestemmingsplan
en ontwerp
(omgevings)vergunningen,
inclusief start ter
inzagelegging.

Indien op 30 maart conform wordt besloten
moeten de besluiten worden gepubliceerd en ter
inzage worden gelegd. Dit gebeurt gecoördineerd
in samenwerking met de ODR, het Waterschap en
de provincie Gelderland.
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ontwerpbestemmingsplan
en vergunningen
Informatieavond
Ontwerpbestemmingsplan
MER en
ontwerpvergunningen
MER voorleggen aan de
commissie MER

Gedurende 6 weken liggen de stukken ter inzage
en is éénieder in de gelegenheid om een zienswijze
in te dienen.
Tijdens de informatieavond (digitaal of fysiek)
worden de stukken inhoudelijk toegelicht en wordt
informatie over het verloop van de procedure
gegeven.
Aan de commissie MER wordt gevraagd om een
advies over het ingediende MER. De inhoud van
het advies wordt betrokken bij het vervolg van de
procedure. Verwacht wordt dat de cie. MER ca 1
maand nodig heeft om het advies op te stellen.
Alle zienswijzen op het MER, het
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp
Omgevingsvergunningen moeten worden verwerkt
in een nota van beantwoording.
Vergelijkbaar met de avond van 1 februari wordt
de gemeenteraad geïnformeerd over het proces
en de inhoud van de documenten en is er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Het college
is bekend met de wens van uw raad om de
invulling van de avond(en) nader te verkennen.
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Medio
juni 2021

14.1 Medio
juni 2021

Raadsvoorstel herziening
bestemmingsplan
Buitengebied
Bekendmaking besluit
college

College stelt het raadsvoorstel Windwinning
Culemborg vast en legt dit voor aan de
gemeenteraad.
Breed wordt bekend gemaakt dat het college de
gemeenteraad voorstelt het bestemmingsplan
Windwinning vast te stellen.
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intern

Ambtelijk

De gemeenteraad bespreekt in commissieverband
het raadsvoorstel Windwinning Culemborg.
Belangstellenden zijn in de gelegenheid om
gebruik te maken van het burgerspreekrecht.
Afhankelijk van de behoefte hiertoe moeten hier
mogelijk meerdere momenten voor worden
georganiseerd.
De gemeenteraad behandelt het raadsvoorstel
Windwinning Culemborg.
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1 Juli 2021

Commissievergadering
Bestemmingsplan
Windwinning.
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15 juli
2021

Gemeenteraad
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PM

Opvolging besluitvorming
gemeenteraad

Afhankelijk van de uitkomst van de besluitvorming
in de gemeenteraad worden het bestemmingsplan
en de noodzakelijke vergunningen al dan niet
gecoördineerd gepubliceerd.
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