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Onderwerp

Uitgangspunten wi ndenergie

Voorstel

1. Omarmen van initiatieven om windenergie te realiseren
2. Uitgangspunten windenergie vast te stellen.

Inleiding

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Beoogd effect/doel

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Argumenten

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Kanttekeningen

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

In te vullen door het B&W secretariaat:
tr Akkoord

!eftoorO met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

n Niet akkoord

YGewijzigde versie
tr A-stuk
! B-stuk
n C-stuk

De

aantal
ina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

Ruimtelijk Beleid

Roij, Maaike van (575 235) en Arts, Marian

G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
BW-009633

Zaaknummer IOIN:
zlt6/02La27

Publicatie:
Openbaar

S B W

HL FvE

W

PS

W

GG

âkkoord

bespreken

Soort beslu¡t: Besluit college ng B&W van 21-06-2016

Weert,
06-06-2016

De directeur,

! Anders, nl.:
il.,;;;;; , '2-l-o( - ?_o td ruummer: 

] |

Ill] Iilil ilil iltil iltil Iil tilil ilil ]il llril ilil Iil rllil



Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Communicatie/ participatie

Niet van toepassing

Het betreft een B-stuk voor de raadsbehandeling.

Overleg gevoerd met

Intern:

RB: Werner Mentens, Lizette Koopmans, Henk Creemers, Selma van Mensfoort, René
Bladder, Anouk Cramers
Communicatie: Frank Speet

Extern:

Provincie Limburg, Ab Brokking, Mirjam Roorda, Peter Deriks
Ministerie van EZIRVO, Jol Moors

Bijlagen

Zie bijgevoegd raadsvoorstel met bijlagen.
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Onderwerp

U itgangspunten windenergie

Voorstel

1. Initiatieven om windenergie te realiseren te omarmen.
2. Uitgangspunten windenergie vast te stellen.

Inleiding

De Provincie Limburg heeft de opgave om in 2020 voor 95,5 MW aan windturbines te
realiseren. Dit is weer onderdeel van een landelijke opgave uit het Nationale
Energieakkoord om in totaal 6.000 MW aan windenergie in Nederland te realiseren.
Leudal, Peel en Maas, Weert en Nederweert hebben al eerder besloten om in principe bij te
willen dragen aan de realisatie van de opgave windenergie en daarvoor samen op te
trekken. Windenergie is samen met zonne-energie noodzakelijk om aan de landelijke
doelstellingen van gebruikte hernieuwbare energie te voldoen (I4o/o in 2O2O) als ook om
te voldoen aan gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Het is niet vanzelfsprekend dat in Weert een windmolenpark kan worden gerealiseerd. Er
zijn wettelijke beperkingen (geluid t.o.v. woningen en overige uitsluitingen, waaronder
straalverbindingen), waardoor een groot deel van het grondgebied van Weert af valt voor
windmolens. Verder zijn er aandachtsgebieden, zoals natuur, afstand tot aaneengesloten
bebouwde gebieden en stiltegebieden die het zoekgebied verkleinen. Zie bijlagen 1 en 2.
Verder dient er uiteraard een initiatiefnemer te zijn. Er is overleg gevoerd tussen de vier
gemeenten Leudal, Peel en Maas en Nederweert en op basis van wettelijke beperkingen en
aandachtsgebieden zijn de meest geschikte locaties in de regio in kaart gebracht. De
kaarten met de wettelijke beperkingen van Nederweert, Leudal en Peel en Maas zijn
opgenomen in bijlage 3. Enkel locaties zijn gemeentegrensoverschrijdend. Voor al deze
locaties geldt dat een initiatiefnemer bij interesse in een locatie deze nog nader in detail
dient te bekijken (bijvoorbeeld, ligt er een individuele woning in het gebied, hoe lopen de
wegen/ waar ligt een aansluitpunt voor elektriciteit, nabijheid natuur), aangevuld met een
locatieonderzoek.

De vier gemeenten willen windenergie realiseren onder bepaalde voorwaarden en hebben
daarom de volgende uitgangspunten opgesteld:

1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de
exploitatie van windturbines.

2. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in
de gemeenschap.

3. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede
ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting).
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4. Grondspeculatie moet worden voorkomen door:
a. In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te

ontwikkelen.
b. De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van

windenergie te zien als een samenhangend complex: het windmolenpark.
c. Alle grondeigenaren van hct windmolcnpark ccn ccrlijkc grondvergoeding te

geven.
5. De vier gemeenten hebben gezamenlijk de voorliggende uitgangspunten

opgesteld en wisselen kennis en ervaringen uit.
6. Gemeenten werken samen bij de ontwikkeling van

gemeenteg rensoverschrijdende locaties.

Beoogd effect/doel

Het doel is om windenergie initiatieven te beoordelen aan de hand van uitgangspunten,
welke de omgeving en de lokale economie ten goede komen.

Argumenten

1.1 Vooraf te bepalen dat de gemeente positief staat tegenover initiatieven op het gebied
van windenergie.

Het initiëren en ontwikkelen van een windpark wordt overgelaten aan een initiatiefnemer.
Initiatieven worden beoordeeld conform de gebruikelijke werkwijze van initiatieven van
derden. Er heeft een aantal initiatiefnemers interesse getoond, zie bijlage 4, maar er is
nog geen principeverzoek ingediend. Het is goed vooraf te bepalen of de gemeente in

beginsel positief staat tegenover windmolens op haar grondgebied, zodat het voor een
initiatiefnemer zinvol is een verkenning uit te voeren. Dit neemt niet weg dat locaties altijd
nader op haalbaarheid onderzocht moeten worden.

1.2 Windenergie sluit aan bij het Beleidskader duurzaamheid.
De gemeente Weert wil haar voorstrekkersrol in de regio op het gebied van
energiebesparing, -opwekking en bewustwording verder uit te bouwen en de gehele regio
enthousiasmeren om gezamenlijk aan de klimaat- en energiedoelstellingen te werken. Op
22 december 2OL4 is het Beleidskader duurzaamheid van Weert vastgesteld. Hierin is
vastgelegd dat de gemeente in 2050 energieneutraal wil zijn. Windenergie levert in
verhouding de grootste bijdrage aan duurzame energieopwekking (1 windmolen levert net
zoveel elektriciteit als 12 voetbalvelden met zonnepanelen) en geeft daarmee een groot
aandeel in het behalen van de doelstelling. Indien de winst behouden blijft voor de
gemeente, kan deze worden geïnvesteerd in nieuwe lokale ontwikkelingen om Weert nog
verder te verduurzamen.

2.1 De opbrengsten van windenergie dragen bij aan lokaal economisch voordeel en
daarmee ook aan draagvlak van de omgeving

Indien een coöperatie een windmolenpark ontwikkelt, blijven de opbrengsten behouden
voor de omgeving. Ook een particulier kan een windmolenpark ontwikkelen volgens dit
principe. De voor- en nadelen van een coöperatieve ontwikkeling, versus de klassieke
ontwikkeling met een projectontwikkelaar zijn uitgewerkt in bijlage 5.
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2.2 De vier gemeenten willen grondspeculaties voorkomen om een aantal redenen.
- Voorkomen dat individuele grondafspraken gaan conflicteren in een gebied.
- Voorkomen dat grondafspraken alleen over de gronden gaan waarop de molens komen

te staan en niet over de gronden waarop de molen ook impact heeft.
- Voorkomen dat de inrichting van een gebied door individuele grondafspraken wordt

bepaald in plaats vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening.

Dit willen zij doen door:
a. In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen.

Hiermee worden partijen gedwongen samen te werken en dient goede ruimtelijke
ordening als basis voor de ontwikkeling.

b. De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van windenergie
te zien als een samenhangend complex: het windmolenpark. Hiermee wordt erkend
dat niet alleen de exacte locatie en grond waarop de windturbine komt te staan
noodzakelijk is voor de windontwikkeling maar ook de gronden daar omheen.

c. Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.
Een uitwerking van b. Alle grondeigenaren van het complex ontvangen een vergoeding
en niet alleen de eigenaar van het perceel waar de windmolen fysiek komt te staan.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Zodra een initiatiefnemer een principeverzoek indient voor het realiseren van windmolens,
worden de uitgangspunten gehanteerd bij de beoordeling van het verzoek. Nadat de
gemeente haar principemedewerking verleent, kan de initiatiefnemer de ruimtelijke
onderbouwing inclusief alle benodigde onderzoeken opstellen ten behoeve van de
bestemmingsplanwijziging. Dit traject beslaat naar verwachting ca 2 jaar.

Comm unicatie/participatie

Na vaststelling van dit raadsvoorstel wordt dit gecommuniceerd naar de initiatiefnemers
en middels een persbericht. De uitgangspunten worden ook gecommuniceerd op de
gemeentelijke website.

Advies raadscommissie
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Bijlagen

Bijlage 1: Kaarten uitsluitingsgebieden
Bijlage 2: Kaarten beleidsmatige aandachtsgebieden
Bijlage 3: Overzicht meest Eeschikte locaties windenergie in de regio
Bijlage 4: Overzicht interesse initiatiefnemers
Bijlage 5: Het principe van een coöperatieve ontwikkeling

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van t4-06-2Ot6;

besluit

1. Initiatieven om windenergie te realiseren te omarmen
2. Uitgangspunten windenergie vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2O-07-2OL6

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans



Bijlage 1: Kaarten uitsluitingsgebieden
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Toelichting:
Woningen worden wettelijk beschermd tegen geluid waarvoor de volgende normering geldt:

Ld"n (= 47 dB(A)
Ln¡sht (= 41 dB(A)

Voor de kaarten is dit ruimtelijk vertaald naar een afstand van 500 m ten opzichte van woningen
Dit is een ruime grens die geldt voor elke denkbare opstelling, type en hoogte van windturbines.
Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit geen wettelijke grens is, het is een vrij, maar veil¡ge vertaling
van een geluidnorm naar een afstand waarbij altijd aan de geluidnorm wordt voldaan.

De geluidnorm is een hard criterium en geldt voor geluidgevoelige objecten die geen onderdeel uit
maken van de inrichting. Op het moment dat de bewoner een economische, organisatorische en
functionele binding heeft met de windturbine gelden deze normen niet meer. In de praktijk is dat
vaak het geval bij agrarische woningen, waar de agrariër mede eigenaar is van de turbine. Zo
kunnen objecten die nu nog als geluidgevoelig op de kaart staan uiteindelijk wegvallen, waardoor
nieuwe ruimte vrijkomt. Ook woningen die voor sloop in aanmerking komen, vanwege
bedrijfssluiting zouden aanvullend ruimte kunnen bieden voor windturbines. Om die reden is er een
kleurschakerring aangebracht in de buffers rond woningen. Daar waar de buffers rond woningen
minder overlappen, er is sprake van een lagere woningdichtheid, is de kans aanwezig dat bij
deelneming van de bewoner aanvullende ruimte voor wind gecreëerd wordt.
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Het is goed mogelijk dat op projectniveau de afstanden tussen woningen en de turbine kleiner zijn
dan de gehanteerde 500m, waarbij toch wordt voldaan aan de geluidsnorm. Geluidberekeningen
moeten dit aantonen, zoals dat bv. ook gebeurt met industrielawaai.
Beleidsmatig is er een voorkeur om voor individuele woningen 500 m in acht te nemen om
daarmee ook de visuele impact om de woningen te beperken.
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overige u¡tsluitingen Gemeente Weert

Overige uitsluitingen
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Toelichting:

In een aantal gevallen sluit het vigerend grondgebruik de bouw van windturbines uit of beperkt dit
in hoge mate. Tevens zijn er beschermingszones rond bepaalde functies (zoals obstakelvrijevlakken
rond vliegvelden) die de bouw van turbines eveneens beperken of verhinderen. Het gaat daarbij
om:

- Wegen, spoorwegen en vaarwegen (incl. primaire waterkeringen)
- Natura 2000 en externe werking/ i.h.b. de Ganzen foerageergebieden. De Natura 2000

vertegenwoordigd de hoogste natuurwaarde en is om die reden uitgesloten in het POL

2074.
- Vliegvelden alsmede daarmee verbonden zones voor de funnel (benaderen en vertrekken

van de landingsbaan) de radar, de InstrumentlandingsSystemen, communicatieapparatuur
en instrumenten voor locatiebepaling (toetsingsvlakken)

- Hoogspanningsleidingen
- Straalverbindingen
- (toekomstige)Transportleidingen
- Inrichtingen met een externe veiligheidscontour
- Waterwingebieden en gebieden waarvan de beschermende kleilaag vrijwel op maaiveld ligt

en niet mag worden doorboord.

Het watervoerend bed van de Maas dat geldt als belangrijk vogeltrekroute.
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Bijlage 2: Kaarten beleidsmatige aandachtsgebieden

Goud, zilver bronzen natuur:
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Toelichting:

De functiecombinatie van natuur en windturbines is bezien vanuit fauna-overwegingen zeker niet
onmogelijk. Dit hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van vogels en vleermuizen,
waarbij ook de soort voor de toetsing bepalend is. De functiecombinatie natuur en windturbines
wordt ook geregeld gevoerd vanuit landschapsbeleving. Ongerepte natuur vertegenwoordigd ook
een hoge landschappelijke waarde.
Natuur, uitgezonderd Natura-2000, vormt daarom geen harde uitsluiting, maar is afhankelijk van
de beschermde soorten of habitat en de landschappelijke waarde die het vertegenwoordigd. Om
een inschatting te maken van de mogelijkheden tot functiecombinatie wordt gebruik gemaakt van
de typering in Goud, Zilveren en Bronzen natuurwaarden uit het POL2014. Een functiecombinatie in
de Gouden-natuur wordt het minst kansrijk geacht, buiten de Bronzennatuur is de kans het
g rootst.



afstand tot bebouwd gebied Gemeente Weert

Afstand tot bebouwd qebied
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Toelichting:

Voor aaneengesloten woongebieden geldt een voorkeur om de afstand zoveel mogelijk te
verruimen tot 1000 m. Dit is in kaart gebracht in kaart 4. Locaties buiten de 1000 m van
aaneengesloten woongebied worden een hogere kans toe gedicht voor ontwikkeling.



stiltegebieden Gemeente Weert

Stilteqebieden
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Toelichting

Stiltegebieden vormen geen harde uitslu¡ting voor windturbines. Een functiecombinatie ligt evenwel
minder voor de hand. Naarmate de afstand van turbines tot de kern van het stiltegebieden groter
is, is de kans voor de bouw van windturbines groter. In het hart van het stiltegebied is de kans
klein, op 1000 m is de kans goed omdat dan geen wezenlijke invloed op de stilte uitgeoefend
wordt.



Bijlage 3
Maas

Nederweert

Overzicht wettel¡jke beperkingen Nederweert, Leudal, Peel en
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fourageergebieden voor ganzen Gemeente Nederweert
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overige u¡tslu¡tingen Gerneente Peel en Maas
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Bijlage4 Overzichtinteresseinitiatiefnemers

Interesse ontwi kkelaars

Wilberthof
Prodeon

Ventolines

NPenergy

Rescoop Limburg

Interesse adviesbureaus :

Royal HaskoningDHV

Antea Group

Arcadis

Edelweiss Renewables Advisors

Energíekontor

Het Energiebureau

Bosch en van Rijn



Bijlage 5 Het principe van een coöperatieve ontwikkeling

Een energiecoöperatie is juridisch een (lokale) onderneming, waarbij inwoners gezamenlijk
investeren om energie duurzaam op te wekken en energie te besparen. Alles is gericht op
het behalen van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.
Iedereen kan lid worden, betaalt lidmaatschapsgeld, en wordt daarmee mede-eigenaar
van de coöperatie. De duurzaam opgewekte stroom kan door de leden worden afgenomen.
Over de investering ontvangen de leden een zelf bepaald rendement.

De voordelen op een rij van het coöperatief ontwikkelen van een windpark versus de
klassieke ontwikkelingen via een projectontwikkelaar.

De nadelen van kleinere coöperaties kunnen worden opgevangen door samen te werken
met grote landelijke coöperaties, waardoor ze verzekerd zijn van kennis en kunde. De
landelijke organisatie RescoopNL heeft haar sporen verdiend op het gebied van de
ontwikkeling van windparken. Ook kunnen zij windparken meefinancieren vanuit hun
coöperatieve gedachte.

De gemeente heeft geen binding met een energiecoöperatie, zoals ze die ook niet heeft
met een projectontwikkelaar. De gemeente loopt dus geen extra risico, wanneer een
windpark wordt ontwikkeld door een energiecoöperatie in een markt met een dalende
stroomprijs. Het investeren in windmolens is enkel rendabel bij toekenning van de SDE+
subsidie. Deze betaalt de meer-investering van de energie verkregen uit duurzame
opwekking versus de grijze stroomprijs gedurende 15 jaar. Gedurende deze 15 jaar wordt
ieder jaar opnieuw het extra te financieren bedrag op basis van nacalculatie bepaald. De
subsídie beperkt daarmee het risico als gevolg van de dalende stroomprijs voor de
initiatiefnemer, ongeacht wie de initiatiefnemer is.

Coöoeratief Via proiectontwi kkelaar
Meebeslissen bii ontwikkelino Meeoraten bii ontwikkelino
Medefinanciering en mede eigendom bij
exploitatie

Meefinancieren bij exploitatie

Rendement bliift in lokale economie Rendementen buiten lokale economie
Omwonenden en grondeigenaren nemen
actief deel aan ontwikkelinq en winstdelinq

Grondeigenaren worden uitbetaald en
soms is er een fonds voor omwonenden

Opbrengsten rechtvaardig en democratisch
verdeeld en transoarant

Niet beinvloedbaar

De winst blijft binnen de gemeente Het merendeel van de winst gaat naar de
ontwikkelaar en de qrondeiqenaar


