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TECHNISCHE VRAGEN

Datum: 12 maart 2021
Onderwerp: Tweede Windpark

Naar aanleiding van het besluit tot het toevoegen van een tussenstap in het proces naar
besluitvorming over het tweede windpark in Culemborg heeft de fractie van GroenLinks de
volgende technisch/bestuurlijke vragen:
1. Hoe ziet het proces richting een raadsvoorstel voor een 2 e windpark er volgens het college
uit na de unaniem aangenomen motie voor aanpassing van het voorontwerp
bestemmingsplan?;
2. Welke mogelijkheden ziet het college om meer invulling te geven aan de zorgen die er zijn
in de Culemborgse samenleving (o.a. inhoudelijk en communicatief) en welke rol heeft de
gemeente hierin?;
3. Kan inzichtelijk worden gemaakt wat de huidige ondergrens is en of scenario’s daarbinnen
voor een haalbaar plan (sluitende businesscase) voor nieuwe windmolens?;
4. Stel dat vanwege vertraging van het lopende proces de initiatiefnemers de SDE-ronde van
dit najaar missen en zij kunnen pas een volgende SDE-ronde het plan aanmelden. Welk
effect heeft dit dan op de businesscase? Anders gezegd: hoe ziet het antwoord op vraag 3
er dan uit?;
5. Kan en wil het college de voor- en nadelen van aanpassingen aan en of varianten op het
huidige plan (aantallen windturbines, hoogte, etc.) bij een raadsvoorstel op een rij zetten?
Daarbij denken we o.a. aan de effecten op de financiële baten voor grondeigenaren,
omwonenden, gebiedsfonds, maar ook de opbrengsten qua elektriciteit, etc.

Namens de fractie Groen Links, Bas de Jong
Antwoorden namens het college van B&W
Ad 1
Op 25 maart spreekt de raad inhoudelijk over de plannen die zijn gepresenteerd. Het college hoopt
dat deze bespreking leidt tot een gedeelde conclusie waarmee op kortere termijn aan u een
aangepast concept-ontwerpbestemmingsplan kan worden gepresenteerd waarin recht wordt gedaan
aan de zorgen die leven onder de inwoners en de gemeenteraadsleden.
Ad 2
Het college heeft oog voor de zorg en onrust die is ontstaan na vaststelling van het
voorontwerpbestemmingsplan. Het college onderzoekt momenteel of het mogelijk is om in goed
overleg met de initiatiefnemers te komen tot een gewijzigd voorstel dat tegemoet komt aan deze

zorgen. Op 25 maart bespreken we deze zorgen in een werksessie met de raad en hopelijk leidt dat
tot een gezamenlijke conclusie die we als aanvullend kader aan de initiatiefnemers kunnen
voorleggen.
Ad 3
Nee, dat kunnen we op dit moment nog niet. Dit is precies het onderwerp van studie dat moet leiden
tot een aangepast voorstel. We zijn in gesprek met de initiatiefnemers om hier meer duidelijkheid in
te verschaffen. Zodra we meer informatie hebben, zullen we dat met de raad delen.
Ad 4
De trend van de SDE-subsidie is dat deze ieder jaar minder wordt. Dat betekent dat het niet halen
van de SDE-ronde van dit jaar een negatieve invloed heeft op de businesscase. Dit is voor de
initiatiefnemers als ook voor het college de reden om zo min mogelijk vertraging te willen oplopen.
Ook deze vraag hebben we aan de initiatiefnemers voorgelegd. Informatie hierover volgt zo snel
mogelijk.
Ad 5
Ook deze vraag hebben we aan de initiatiefnemers voorgelegd. Informatie hierover volgt zo snel
mogelijk.

