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TECHNISCHE VRAGEN

Datum: 12 maart 2021
Onderwerp: 2de Windmolenpark

1. Kunt u aangeven welke exacte verplichtingen er zijn aangegaan om energie uit andere
bronnen op te wekken en met wie die verplichting is aangegaan.
2. Kunt u bij een eventuele verplichting conform vraag 1, aangeven welke alternatieve
mogelijkheden er zijn om deze mogelijke verplichting te bereiken.
3. Kunt u aangeven als er alternatieve mogelijkheden aanwezig zijn, hoe die eerder in het
proces van de keuze voor windmolens duidelijk en transparant als alternatief kenbaar zijn
gemaakt.
4. Kunt u de exacte afhankelijkheid tussen het bod RES 1.0 zoals dat beoogd is in te dienen
en het 2e windmolenpark is.
5. Kunt u aangeven of er gemeenten zijn die, gedurende het ruimtelijke proces, de procedure
gestopt hebben en wat de consequenties van waren.
6. Kunt u aangeven op welke wijze u de diverse onderzoeken naar overlast van windmolens
hebt betrokken of zijn alleen de onderzoeken die verplicht zijn in de mer uitgevoerd
7. Kunt u inzichtelijk maken welke beleidsbeslissingen of beleidsdocumenten de
initiatiefnemers aanleiding hebben gegeven om te verwachten dat het huidige voorstel
daar antwoord op zou geven?
8. Wat zijn de consequenties voor de gemeente Culemborg, indien het proces van de
bestemmingplanwijziging wordt aangehouden/uitgesteld.
9. Kunt u aangeven welke kosten de gemeente Culemborg gaat maken als direct gevolg van
het mogelijk niet vertrekken van een bestemmingsplanwijziging
Kunt u ons aangeven welke scenario’s haalbaar zijn en de consequenties per scenario aangeven

Namens de fractie Culemborg van Nu, Peter Bos
Antwoorden namens het college van B&W
Ad 1.
Als gemeente Culemborg zijn we geen verplichtingen aangegaan met wie dan ook om een bepaalde
hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Wel is het zo dat we zelf het beleidsmatige streven in
de uitvoeringsagenda duurzaamheid hebben verwoord om uiterlijk in 2040 (met een aantal concrete
tussentijdse doelen voor 2020, 2023 en 2026) energieneutraal te worden (en daarbij is duurzame
opwek onmisbaar) en hebben we vorig jaar in het kader van de regionale energiestrategie de
bestuurlijke inspanningsverplichting uitgesproken om richting 2030 werk te maken van het vergroten

van het aandeel duurzaam opgewekte energie in Culemborg met behulp van wind – en zonneenergie.
Ad 2
Ter voorbereiding op de vaststelling van de uitvoeringsagenda duurzaamheid waarin het beleidsdoel
om energieneutraal te worden is vastgesteld is een scenariostudie uitgevoerd. In die scenariostudie
is in beeld gebracht op welke wijze energieneutraliteit kan worden bereikt. Dat is in de eerste plaats
door vorm te geven aan energiebesparing en daarnaast door alle vormen van duurzame opwek te
stimuleren. Ook hoort daar de overschakeling bij naar duurzame mobiliteit en het uitfaseren van
aardgas voor de verwarming van onze woningen en bedrijven. Duurzame opwek kan met behulp van
wind, zon, aardwarmte, biomassa, waterkracht etc. In de scenariostudie is geconcludeerd dat het
voor Culemborg logisch lijkt om niet in te zetten op één dominante vorm van duurzame opwek, maar
om alle vormen te stimuleren. Bottom-line is dat als er bijvoorbeeld voor minder opwek door
windenergie wordt gekozen de opwek door andere bronnen moet plaatsvinden. In deze situatie is
het zo dat één windturbine minder vergelijkbaar is met het aanleggen van minimaal 20 hectare
zonneweide extra.
Ad 3
In het proces Windwinning zoals dat tot nu toe is verlopen is niet één moment duidelijk te markeren
waarbij de vraag naar alternatieven op tafel is gekomen. Het proces voor het initiatief Windwinning
zoals zich dat nu ontrolt is een logische voortzetting op de eerdere besluitvorming rondom de
uitvoeringsagenda duurzaamheid (met bijbehorende scenariostudie waarin het vergroten van het
aandeel duurzame opwek door wind is vastgesteld en de vaststelling van de Windvisie waarin is
bepaald aan welke voorwaarden een tweede windpark zou moeten voldoen.
Ad 4
Binnenkort staat de besluitvorming over het Culemborgse bijdrage aan de RES 1.0 op uw agenda. In
dat voorstel is deze afhankelijkheid beschreven. De RES moet worden gezien als een bestuurlijke
inspanningsverplichting om het aandeel duurzaam opgewekte energie te vergroten. Als de RES in de
toekomst wordt opgenomen in het nog op te stellen Omgevingsprogramma in het kader van de
Omgevingswet ontstaat mogelijk ook een resultaatsverplichting. Het bod dat we vanuit Culemborg
doen is te zien als een minimumbod dat aansluit bij het scenario dat is beschreven in de
uitvoeringsagenda duurzaamheid.
Ad 5
Het college kent op dit moment geen voorbeelden van deze situaties. Het college neemt zich voor
om hier actief naar op zoek te gaan en eventuele nadere informatie hierover met u te delen.
Ad 6
De MER bevat alle relevante onderzoeken die inzicht geven in de milieueffecten van het windpark.
De MER is ook bedoeld om die informatie volledig in beeld te brengen zodat deze volwaardig kan
meewegen in de besluitvorming.
Ad 7
Dat zijn achtereenvolgens:
➢ De uitvoeringsagenda Duurzaamheid (gemeenteraad okt 2017) ;
➢ De Windvisie Culemborg (gemeenteraad nov 2017);
➢ Besluit op het principeverzoek (college na consultatie gemeenteraad feb 2019);
➢ Coördinatiebesluit Windwinning Culemborg (gemeenteraad juli 2019);
➢ Vaststelling notitie reikwijdte en detailniveau (college okt 2019);
➢ Vaststelling voorontwerpbestemmingsplan Windwinning (college november 2020).

Ad 8
Deze vraag is niet éénduidig te beantwoorden want dit is mede afhankelijk van de keuze die de
initiatiefnemers zullen maken. Als de aanhouding in goed overleg met de initiatiefnemers kan
worden overeengekomen zullen er naar verwachting geen consequenties zijn. Als we echter in een
situatie belanden waarin de initiatiefnemers van mening zijn dat hun rechten worden geschonden en
ze de gemeente daarvoor (financieel) aansprakelijk willen stellen ontstaat een andere situatie. Het
college spreekt nu nog de verwachting uit dat in goed overleg met de initiatiefnemers de procedure
toe een aanvaardbare uitkomst kan worden gebracht. Tegelijkertijd oriënteert het college zich ook
op de ‘What-if’ situatie.
Ad 9
Het college kan daar op dit moment nog geen uitspraak over doen.
De laatste (open) vraag verwacht het college binnenkort te kunnen beantwoorden. We zijn hiervoor
ook afhankelijk van informatie van de initiatiefnemers die we nu nog niet hebben.

