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Op donderdag 16 september organiseert u een beeldvormende avond over het proces Windwinning zoals zich dat de
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Door de voorbereidingsgroep die deze avond heeft voorbereid zijn de volgende
vragen gesteld:
1. Graag ontvangt de raad voor het einde van het zomerreces een feitenoverzicht over besluitvorming en
communicatiemomenten, waarin:
o alle mijlpalen;
o andere relevante gebeurtenissen waarbij het college in the lead was;
o een schets van de verschillende fases waaruit duidelijk wordt waar de nadruk op lag per fase.

2. Graag ontvangt de voorbereidingsgroep binnen bovengenoemde periode antwoord op de volgende vraag: in
hoeverre kan er vrijelijk gesproken worden over de inhoud van de documenten die digitaal ter inzage hebben
gelegen in het Stadhuis?
Het antwoord op vraag 2 is dat het college geen bezwaar ziet om vrijelijk van gedachten te wisselen over de inhoud
van de bewuste documenten. Het college vraagt daarbij wel aandacht voor het zorgvuldig omgaan met
privacygevoelige informatie van personen.

Hierna geeft het college u de gevraagde informatie uit vraag 1.
Het college onderscheidt op hoofdlijnen de volgende fases in het proces Windwinning. In de tabel bij dit feitenrelaas is
dit gedetailleerd uitgewerkt.
Fase 1 Beleidsvoorbereiding (2014 t/m. nov 2017);
Fase 2 Verkenning mogelijkheden om tot ontwikkeling van een windpark te komen. (nov 2017 t/m feb 2019);
Fase 3 start ontwikkeling Windwinning (mrt 2019 t/m okt 2020);
Fase 4 procedure herziening bestemmingsplan Buitengebied (nov 2020 – heden).

Fase 1 Beleidsvoorbereiding 2014 tot en met november 2017
Fase 1 start met de publicatie van de ontwerp windvisie van de provincie Gelderland. In het voorjaar van 2014
publiceert de provincie haar visie op de provinciale opgave om minimaal 230,5 MW windenergie in Gelderland te
realiseren. In de provinciale ontwerp Windvisie wordt het gebied ten zuiden van de N320 als een kansrijke locatie
aangemerkt. Met deze beoordeling maakt de provincie de weg vrij voor ontwikkelaars om windplannen te ontwikkelen

en in procedure te brengen. Het college is van mening dat voordat er in Culemborg sprake kan zijn van een nieuwe
ontwikkeling voor wind, er eerst een zorgvuldig onderzoek moet plaatsvinden waarbij de lokale belangen goed
moeten worden afgewogen. Het college dient daarom een zienswijze in op de provinciale ontwerp-windvisie en vraagt
het college van gedeputeerde staten om de status van het gebied ten zuiden van de N320 te veranderen van ‘kansrijke
locatie’ naar ‘locatie in onderzoek’ en de gemeente Culemborg de tijd en ruimte te gunnen om zelf onderzoek te doen
naar de mogelijkheden voor extra windenergie op het grondgebied van Culemborg. De provincie Gelderland stemt in
met het verzoek en wijzigt in de definitieve provinciale windvisie de status van het gebied in ‘locatie in onderzoek’.
Vanaf dat moment neemt het college zich voor om een gemeentelijk standpunt inzake extra windenergie te bepalen.
Dit ook gegeven het feit dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat in de raadsperiode 2014 – 2018 een onderzoek
zal worden uitgevoerd om minimaal 6 MW extra windenergie mogelijk te maken. In april 2016 stelt het college de
startnotitie Windvisie Culemborg vast. Daarmee wordt beoogd een brede maatschappelijke discussie te starten over
de centrale vraag ‘Is er ruimte voor extra windenergie in Culemborg en zo ja onder welke voorwaarden?’. Op basis van
een groot aantal gesprekken, informatieavonden en ingebrachte zienswijzen behandelt uiteindelijk de gemeenteraad
in november 2017 het voorstel om de windvisie vast te stellen. Bij de behandeling van de windvisie in de
raadsvergadering wordt ook een amendement aangenomen waarin wordt gesteld dat gestreefd moet worden naar
windturbines met een zo groot mogelijk vermogen omdat er dan minder van nodig zijn. De positie van het college in
deze fase kenmerkt zich vooral als:
1. Integrale beleidsvoorbereiding: De windvisie probeert alle aspecten en belangen die een rol spelen bij de
beantwoording van de centrale vraag zo goed mogelijk in beeld te brengen en te beantwoorden;
2. open houding naar alle belanghebbenden: Gesprekken zijn met alle partijen gevoerd; Ook de zorgen en
bezwaren van belanghebbenden zijn gehoord en verwerkt in de windvisie;
3. zorgvuldigheid en transparantie: In de (besluitvorming over de) windvisie is structureel aan alle ingebrachte
opmerkingen en kritieken aandacht besteed. Daarmee is in het eindproduct (de windvisie) recht gedaan aan
alle inbreng in het voorbereidingsproces.

Fase 2 november 2017 – februari 2019: Verkenning mogelijkheden om tot ontwikkeling van een windpark te
komen.
Na vaststelling van de windvisie is de rol van de gemeente tijdelijk op een lager pitje komen te staan. Duidelijk was en
is dat de gemeente niet zelf de ontwikkeling van een windpark ter hand zou en zal nemen. Daarmee was het wachten
op ‘marktpartijen’ die de handschoen zouden oppakken. In de Windvisie is als voorwaarde opgenomen dat een
windpark in Culemborg alleen op medewerking van de gemeente kan en mag rekenen als minimaal 50% in lokaal
eigendom van Culemborgers is gegarandeerd. En dat dit in iedere fase van de ontwikkeling (ontwikkeling, realisatie en
exploitatie) het geval is. Als gevolg van deze voorwaarde is de samenwerking tussen Eneco (oorspronkelijk De Wolf uit
Heereveen) en Vrijstad Energie ontstaan. In deze fase zijn regelmatig gesprekken gevoerd met de beide
initiatiefnemers, vooral om geen misverstanden te laten ontstaan over de uitleg van de voorwaarden van de Windvisie
en over de te volgen procedure mocht de verkenning uitmonden in een serieus plan. In deze fase besluit het college
ook om aan Vrijstad Energie een financiële garantstelling af te geven om te voorkomen dat alle andere activiteiten van
Vrijstad Energie gevaar zouden lopen als er sprake zou zijn van een faillissement. Zoals aangegeven verkennen de
initiatiefnemers in deze fase op welke wijze de ontwikkeling van het windpark zou kunnen plaatsvinden. Dat leidt
uiteindelijk in november 2018 tot het indienen van een principeverzoek. Het principeverzoek schetst de wijze waarop
de initiatiefnemers de ontwikkeling van het windpark willen uitvoeren en tasten met het principeverzoek af of de
gemeente bereid is om planologische medewerking te verlenen als het geschetste traject wordt doorlopen. Dit ook om
te voorkomen dat de initiatiefnemers veel geld steken in de noodzakelijke onderzoeken als op voorhand duidelijk zou
zijn dat de gemeente geen heil ziet in de ontwikkeling. Het college heeft in de periode november 2018 tot februari
2019 het principeverzoek beoordeeld en met een positieve insteek met de gemeenteraad besproken. Tijdens de
commissievergadering zijn geen voorbehouden gemaakt. Daarop heeft het college ingestemd met het
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principeverzoek. Voor de initiatiefnemers was dit het moment om de ontwikkeling echt ter hand te nemen en de
Milieueffectrapportage op te starten. De positie van het college in deze fase kenmerkt zich vooral als:
1. bewaken doelen uit de windvisie: De windvisie is na een lang proces uiteindelijk vastgesteld. In deze fase is
met de initiatiefnemers regelmatig gesproken over de doelen van de windvisie en de voorwaarden waaronder
een ontwikkeling acceptabel is.
2. Rol van bevoegd gezag: Met het besluit over het principeverzoek heeft het college een eerste keer de rol van
het bevoegd gezag over de besluitvorming over het windinitiatief aangenomen.
3. Het meenemen van de gemeenteraad in het proces: Het voorstel om positief op het principeverzoek te
reageren is aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarmee heeft het college de gemeenteraad niet voor
voldongen feiten geplaatst maar juist in positie gebracht om indien gewenst invloed op de richting van het
proces uit te oefenen.

Fase 3 Maart 2019 – oktober 2020: start ontwikkeling Windwinning
In deze fase is de ontwikkeling van Windwinning echt ter hand genomen. Het college heeft de provincie Gelderland
verzocht tot overdracht van haar bevoegdheden. De provincie heeft daar mee ingestemd. Hierdoor is de
gemeenteraad in positie gebracht om te besluiten over de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied. De gemeenteraad heeft tevens op voorstel van het college besloten tot een gecoördineerde
behandeling van alle noodzakelijke besluiten. Dit om helderheid en versnelling in de procedure te brengen. In deze
fase is ook de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in ontwerp ter inzage gelegd. De NRD beschrijft het kader
waaraan het milieueffectrapport moet voldoen. Naar aanleiding van de publicatie van de ontwerp-NRD zijn 22
zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord en hebben waar nodig geleid tot een aanpassing van de
definitieve NRD t.o.v. de ontwerp NRD. Met de vaststelling van de NRD is het kader ontstaan waarbinnen de MER
moest worden opgesteld. Vervolgens is een gebiedstafel ingesteld onder leiding van oud gedeputeerde Jan Jacob van
Dijk. In de gebiedstafel waren de volgende partijen vertegenwoordigd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bewonersplatform (een afvaardiging van omwonenden van het plangebied)
De werkgroep Tegenwind;
De Natuur- en Vogelwacht Culemborg;
De KCB;
De bewonersvereniging Eva Lanxmeer;
De grondeigenaren;
De initiatiefnemers.

Het bewonersplatform werd ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windparken. De
NLVOW werd betaald door de initiatiefnemers. De gemeente was ambtelijk vertegenwoordigd in de gebiedstafel maar
had geen stem in de besluitvorming. Op de agenda van de gebiedstafel stonden de verschillende belangen van de
stakeholders en naarmate de tijd vorderde ook de deelonderzoeken die in het kader van de MER zijn opgesteld. Aan
de gebiedstafel is getracht om tot consensus te komen over een voorkeursvariant voor het windpark. De belangrijkste
criteria waaraan de verschillende varianten zijn getoetst betroffen: De milieueffecten van de verschillende varianten,
het draagvlak voor de varianten onder de stakeholders en de businesscase. Uiteindelijk is het de deelnemers aan de
gebiedstafel niet gelukt om tot overeenstemming te komen over één voorkeursvariant. Naar aanleiding daarvan
hebben de initiatiefnemers besloten om één variant verder uit te werken en deze aan de gemeente voor te leggen. De
positie van het college in deze fase kenmerkt zich vooral door:
1. Procescommunicatie: Gedurende deze fase heeft het college in samenspraak met de initiatiefnemers een
rolverdeling in de communicatie en informatievoorziening afgesproken. De initiatiefnemers waren
verantwoordelijk voor de projectcommunicatie en het college voor de procescommunicatie.
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2. Rol van bevoegd gezag: Alle onderzoeken en discussies spelen zich af in het licht van de naderende procedure
voor de herziening van het bestemmingsplan. In deze fase is intensief contact met de initiatiefnemers over de
wijze waarop de MER-onderzoeken worden uitgevoerd.

Fase 4 Nov 2020 tot heden: procedure herziening bestemmingsplan Buitengebied
Eind oktober 2020 besluit het college het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) Windwinning Culemborg vast te
stellen. Een voorontwerpbestemmingsplan is bedoeld om aan de buitenwereld formeel mede te delen dat er sprake is
van een ruimtelijk initiatief, om het vooroverleg met gebruikelijke partners op te starten en ook om op te halen onder
de inwoners hoe er over het concrete initiatief wordt gedacht. Het is ook het eerste moment waarop het duidelijk
wordt hoe de initiatiefnemers het project concreet hebben uitgewerkt. Tot dat moment was er altijd sprake van een
relatief globale discussie over de mogelijkheid om extra windenergie te realiseren en waren ook altijd meerdere
varianten in beeld. Met de start van de procedure om het bestemmingsplan Buitengebied te wijzigen vormt de Wet
ruimtelijke ordening het kader waarbinnen de procedure zich afspeelt. Gedurende de periode dat het VOBP ter inzage
ligt ontvangt het college 254 inspraakreacties. Tijdens de informatieavond van 25 november zijn ca. 180 inwoners
digitaal aanwezig. De meest voorkomende reacties zijn bezorgdheid voor de te verwachten geluidhinder en
slagschaduw, bezorgdheid over mogelijke negatieve gezondheidseffecten en aantasting van het groene landschap. Als
gevolg van de ontstane dynamiek organiseert de gemeenteraad op 1 februari een beeldvormende avond over het
initiatief. In de weken daarna, waarin meerdere keren over het initiatief wordt gesproken, leidt dit uiteindelijk tot een
op 6 april 2021 unaniem aangenomen motie waarin de gemeenteraad het college oproept om aan de gemeenteraad
een aangepast voorstel te presenteren waarin wordt uitgegaan van een maximale productiecapaciteit van 72 GWh
met zo laag mogelijke turbines. Het college zegt toe de motie uit te voeren. De positie van het college in deze fase
kenmerkt zich vooral door:
1. Rol van bevoegd gezag: De Wet ruimtelijke ordening schrijft op dwingende wijze voor op welke wijze de
procedure voor de herziening van een bestemmingsplan moet worden doorlopen. Het college geeft hier
invulling aan.
2. Gesprekspartner: Het college geeft procesinformatie, beantwoordt vragen, en organiseert bijeenkomsten met
als doel helderheid voor iedereen die daarom vraagt.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van besluiten, communicatiemomenten en mijlpalen in het proces
Windwinning Culemborg tot aan de dag van vandaag.
Wanneer
Voorjaar
2014

Wat
Gedeputeerde Staten van
Gelderland stellen in
ontwerp de provinciale
Windvisie vast.

Juni 2014

Zienswijze van het college
op de ontwerp Windvisie
van de provincie ingediend

Novembe
r 2014

Provinciale Staten stellen de
provinciale windvisie vast.

opmerkingen
In de provinciale ontwerp-Windvisie
wordt de locatie ten zuiden van de
N320 voor het eerst als een kansrijke
locatie voor de realisatie van extra
windenergie aangewezen.
Het college verzoekt de provincie om
de status van het gebied ten zuiden
van de N320 te veranderen van
‘Kansrijke locatie’ naar ‘Locatie in
onderzoek’. En vraagt de provincie
tevens om tijd en ruimte om zelf te
onderzoeken of er ruimte is voor
extra windenergie in Culemborg.
Mede naar aanleiding van de
zienswijze van het college is de

Positie college
College neemt kennis van dit feit
en bereidt een zienswijze voor.

College hecht er aan dat wij in
Culemborg zelf kunnen beslissen
over de eventualiteit van extra
windenergie en niet dat dit
vanuit ‘Arnhem’ gebeurt.

Het college neemt met
instemming kennis van het feit
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2014

In het coalitieakkoord van
de nieuwe gemeenteraad is
één voornemen over
windenergie opgenomen:
Wij gaan de optie om 6
megawatt extra
windenergie serieus
onderzoeken waarbij het
draagvlak voor nieuwe
molens bij alle inwoners en
bij de direct omwonenden
belangrijke factoren zijn.

4 April
2016

College stelt de startnotitie
windvisie Culemborg vast.

18 mei
2016

Informatieavond startnotitie
Windvisie in
wijkverenigingsgebouw ‘t
Veld
Voor het eerst meldt De
Wolff uit Heereveen zich als
potentiële
windontwikkelaar.
Via de website van de
gemeente wordt een
digitale enquête uitgezet
waarin de inwoners naar
hun mening over de
startnotitie wordt gevraagd.
Informatieavond startnotitie
Windvisie in het Stadhuis.

Mei 2016

Juni 2016

4 juli
2016

Najaar
2016

1. gesprekken gevoerd
met de
omwonenden van
de bestaande 3
windmolens langs
de N320
2. gesprekken gevoerd
met onder meer de
Milieuadviesraad,

status van het gebied ten zuiden van
de N320 verandert van ‘Kansrijke
locatie’ naar ‘Locatie in onderzoek’.
Hiermee wordt voorkomen dat
direct een provinciaal inpassingsplan
kan worden vastgesteld.
De in 2014 gekozen nieuwe raad
heeft de ambitie om in de
raadsperiode de mogelijkheid om
extra windenergie te realiseren te
onderzoeken.

dat de provincie positief heeft
gereageerd op de ingediende
zienswijze. College neemt zich
voor om de discussie over
windenergie in Culemborg te
starten.
Het college bereidt dit
onderzoek voor door een
startnotitie windvisie op te
stellen.

In de startnotitie wordt het thema
Windenergie toegelicht en bevat een
centrale vraagstelling: Is er ruimte
voor de realisatie van extra
windenergie in Culemborg en zo
ja, onder welke condities?
Alle bewoners van het buitengebied
zijn via brieven huis-aan-huis
uitgenodigd.

Het college wil aan de hand van
de startnotitie een brede
maatschappelijke discussie laten
ontstaan over de mogelijkheid
om extra windenergie te
realiseren

De Wolff meldt zich naar aanleiding
van de publicatie van de startnotitie.

Geven van informatie over het
voornemen om extra
windenergie in Culemborg te
realiseren.
College neemt kennis van de
belangstelling van De Wolff.

86 inwoners hebben de enquête
ingevuld.

Doel van het college is om zo
breed mogelijk meningen over
windenergie op te halen.

Uitnodiging voor de avond is
geplaatst in de Culemborgse
Courant.

Geven van informatie over het
voornemen om extra
windenergie in Culemborg te
realiseren.
Ophalen van meningen en
zorgen rondom windenergie.

Pagina 5 van 10

de Natuur- en
Vogelwacht
Culemborg en met
Vrijstad Energie.
Feb. 2017 De Wolff en Vrijstad
bespreken de
mogelijkheden om samen te
werken aan de ontwikkeling
van windenergie in
Culemborg.
4 april
College stelt de ontwerp2017
Windvisie vast.
April-mei De ontwerp-Windvisie ligt
2017
gedurende 6 weken ter
inzage.
2 mei
Informatieavond over de
2017
ontwerp-Windvisie in het
Stadhuis.
19
College stelt de
septembe gemeenteraad voor de
r 2017
definitieve windvisie vast te
stellen.
2 oktober De gemeenteraad
2017
organiseert een
stadsgesprek over
windenergie.
okt. 2017 De gemeenteraad stelt de
uitvoeringsagenda
Duurzaamheid vast.

Nov 2017
23 nov.
2017

De Wolff wordt
overgenomen door Eneco.
De gemeenteraad stelt de
Windvisie Culemborg vast.

37 personen dienen een zienswijze
in.

Het college vat alle
inspraakreacties samen in een
nota van beantwoording.

In de uitvoeringsagenda
Duurzaamheid wordt als beleidsdoel
vastgelegd dat de gemeente streeft
naar energieneutraliteit uiterlijk in
2040. Energieneutraliteit kan
worden bereikt via het scenario
'hybride mix' waarin voor
windenergie het kwantitatieve
aandeel 72 GWh per jaar bedraagt
(de bestaande windmolens langs de
N320 leveren jaarlijks 10 GWh op).

De uitvoeringsagenda
Duurzaamheid gaat over meer
dan alleen windenergie.

Het college neemt hier kennis
van.
In de Windvisie wordt
geconcludeerd dat er onder het
stellen van voorwaarden ruimte is
voor extra windenergie in
Culemborg. Onderdeel van de
besluitvorming betreft het
amendement dat gestreefd moet
worden naar windmolens met een
zo groot mogelijk vermogen (zo hoog
mogelijk) omdat er dan minder
nodig zijn.
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30
novembe
r 2017

Vrijstad Energie organiseert
een informatieavond over
windenergie.

2018

Vrijstad en Eneco verkennen
op welke wijze een
windpark kan worden
ontwikkeld
College besluit om aan
Vrijstad energie een
financiële garantstelling te
verlenen.

16
oktober
2018

9 nov
2018

Vrijstad en Eneco dienen
een principeverzoek in.

Feb. 2019

Het college van B&W stemt
in met het principeverzoek
van de initiatiefnemers
Vrijstad Windwinning en
Eneco.
College besluit de concept
Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) vast te
stellen en legt deze
gedurende zes weken ter
inzage.

Juni 2019

Juli 2019

Okt 2019

De gemeenteraad besluit
tot een gecoördineerde
behandeling van de
bestemmingsplanprocedure
en de overige noodzakelijke
vergunningen.
Het college van B&W stelt
het advies over de notitie
Reikwijdte en detailniveau
vast.

Tijdens deze avond informeert
De gemeente is ambtelijk
Vrijstad Energie de belangstellenden, aanwezig om vragen over de
nu de windvisie is vastgesteld en de
windvisie te beantwoorden.
voorwaarden waaronder de
gemeente medewerking wil
verlenen, over hun ideeën om
binnen de kaders van de windvisie
lokaal het initiatief te nemen voor de
ontwikkeling van een windpark.
Gedurende het jaar worden
meerdere informatieavonden
georganiseerd.
Doel van de garantstelling is om te
voorkomen dat Vrijstad Energie
‘failliet’ gaat als gevolg van de
windactiviteiten en daardoor de
andere duurzaamheidsactiviteiten
ook niet meer kunnen worden
uitgevoerd.
In het principeverzoek vragen de
initiatiefnemers of het college op
termijn bereid is om planologische
medewerking te verlenen aan het
initiatief.
Voorafgaand aan het collegebesluit
wordt dit voornemen in de
gemeenteraad besproken waarbij
geen voorbehouden worden
gemaakt.
De concept-NRD bevat het kader
waaraan het milieueffectrapport
moet voldoen (welke onderzoeken
moeten worden uitgevoerd).
Gedurende de ter inzage ligging
worden 22 inspraakreacties
ontvangen. Op 26 juni is een
informatieavond over de conceptNRD georganiseerd.
Het coördinatiebesluit beoogt de
procedures voor het windpark
gelijktijdig te laten verlopen
waardoor de inzichtelijkheid van het
besluitvormingstraject wordt
vergroot.
De NRD beschrijft het kader waar de
voor het project noodzakelijke
milieueffectrapportage aan moet
voldoen. In de nota van
beantwoording worden alle
ontvangen inspraakreacties
beantwoord en wordt aangegeven

Het college hecht aan het werk
dat Vrijstad Energie in
Culemborg uitvoert. Op een
onafhankelijke manier wordt
door en voor Culemborgers
gewerkt aan de duurzame
ontwikkeling van de stad.
Het college beoordeelt of de
voorgestelde ontwikkeling in lijn
is met de Windvisie en stelt dat
ook als voorwaarde voor het
vervolgproces.
Het college doet dit vanuit haar
rol als bevoegd gezag.

Het college doet dit vanuit haar
rol als bevoegd gezag.
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Sept 2019
– juli
2020

27 okt.
2020

5 nov t/m
16 dec
2020

8 dec
2020

Dec 2020
tot heden

1 feb.
2021

De initiatiefnemers voeren
tal van onderzoeken uit en
ontwerpen verschillende
varianten voor het
windpark. Gedurende deze
fase worden de varianten en
de MER tijdens een tiental
overleggen inhoudelijk aan
de Gebiedstafel besproken.
Het college van B&W besluit
op basis van de door de
initiatiefnemers ingediende
concept-Combi-MER om de
ruimtelijke procedure te
starten door het
voorontwerpbestemmingspl
an (VOBP) vast te stellen.
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.
Het VOBP ligt gedurende zes
weken ter inzage.

Het college beantwoordt
schriftelijk alle vragen die
tijdens de informatieavond
via de ‘çhat-functie’ zijn
gesteld.
Naar aanleiding van de
maatschappelijke aandacht
die de publicatie van het
VOBP heeft opgeroepen
besluiten wethouder
Wichgers en Reus om op
verzoek bilaterale
gesprekken met bezorgde
inwoners te voeren.
De gemeenteraad
organiseert mede naar

waar dit heeft geleid tot wijzigingen
ten opzichte van de concept-NRD.
In juli 2020 eindigt het overleg aan
de gebiedstafel met de conclusie dat
het de deelnemers niet is gelukt om
overeenstemming te bereiken over
een voorkeursvariant. Daardoor
ontstaat de situatie dat de
initiatiefnemers een eigenstandige
keuze moeten maken over de
voorkeursvariant.
De voorkeursvariant van de
initiatiefnemers betreft 6
windturbines met een bandbreedte
qua hoogte tussen de 232 en 270
meter. Het college is van mening dat
het initiatief voldoet aan alle
wettelijke eisen en aan de
voorwaarden uit de Windvisie.

Het college is ambtelijk aan de
gebiedstafel vertegenwoordigd.
Het college neemt kennis van
het feit dat er geen consensus
aan de Gebiedstafel wordt
bereikt.

Het college doet dit vanuit haar
rol als bevoegd gezag.

Op 25 november vindt een digitale
informatieavond plaats. De avond
wordt door ca. 180 personen
bijgewoond. Naast
vooroverlegreacties van de
gebruikelijke partners ontvangt het
college 254 tijdig ingebrachte
inspraakreacties.

De bereidheid om bilaterale
gesprekken over windwinning te
voeren voorziet in een behoefte die
bij sommige inwoners leeft.

Tijdens de beeldvormende avond
worden presentaties gegeven en
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12 feb
2021

4 maart
2021

25 maart
2021

aanleiding van de dynamiek
die in de stad is ontstaan
een beeldvormende avond
over het project
Windwinning Culemborg.
De initiatiefnemers dienen
formeel de MER en de
aanvraag
Omgevingsvergunning bij de
gemeente in.
De gemeenteraad neemt
unaniem een motie aan
waarin het college wordt
opgeroepen het ontwerpbestemmingsplan bij te
stellen en dit in concept
voorafgaand aan de
vaststelling ter advisering
aan de gemeenteraad voor
te leggen.
Extra beeldvormende avond
van de gemeenteraad over
het proces Windwinning
Culemborg.

6 april
2021

De gemeenteraad neemt
een motie aan waarin het
college wordt opgeroepen
het windpark niet meer te
laten opwekken dan 72
GWh met zo laag mogelijke
turbines.

20 april
2021

Q2 2021

College besluit de
initiatiefnemers schriftelijk
te informeren over de
ontstane situatie.
‘Stilte na de storm’.

23 juni
2021

Gesprek tussen college en
initiatiefnemers.

Heden

Het college staat open voor
een herstart van het
initiatief in lijn met de motie
van 6 april 2021.

daarnaast ook vragen gesteld aan
het college, de initiatiefnemers en
de omwonenden.

De gemeente neemt de MER en de
aanvraag Omgevingsvergunning in
ontvangst.

Het college zegt toe de motie uit te
voeren.

Gedurende ruim 3 uur spreken
raadsleden met omwonenden, de
initiatiefnemers en het college over
de ontstane situatie en de mogelijke
vervolgstappen.
De 72 GWh wordt ontleend aan de
in 2017 vastgestelde
uitvoeringsagenda Duurzaamheid. In
die agenda is op basis van het
scenario ‘hybride mix’ het aandeel
windenergie in het streven naar een
energieneutrale gemeente berekend
op 72 GWh.
Het college geeft hiermee uitvoering
aan de aangenomen motie van 6
april 2021.

Ter voorbereiding op de avond
beantwoordt het college een
groot aantal technische vragen.

In deze periode zijn er geen
ontwikkelingen en is er ook geen
contact tussen college en
initiatiefnemers.
Tijdens het gesprek wordt
gezamenlijk geconcludeerd dat het
oorspronkelijke initiatief niet meer
haalbaar is en worden scenario’s
verkend hoe een vervolgstap er uit
kan zien.
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