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*Z733DB83A3E* 

Vergadering Gemeenteraad van 25-05-2016   

Afdeling : Ruimtelijk Beleid  Raadsvoorstel: 
RAD-001253  

Naam opsteller voorstel : Arts, Marian en van Roij, Maaike Zaaknummer JOIN: 
Z/16/018519  

Portefeuillehouder : G.J.W. (Geert) Gabriëls  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Haalbaarheidsonderzoek windenergie. 
 
Voorstel  
 
1. Met een haalbaarheidsonderzoek windenergie in te stemmen. 
2. Hiervoor uitgangspunten vast te stellen. 
3. Hiervoor een budget van € 50.000,- beschikbaar 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 (14% in 2020) als ook om 
te voldoen aan gemeentelijke duurzame doelstellingen. 
 
Voor windenergie gelden voorwaarden, zowel wat betreft de wijze waarop een windmolen 
wordt ontwikkeld als qua locatie (in fysieke zin dus). In overleg met de regio zijn er 
daarom uitgangspunten opgesteld. 
 
Beoogd effect/doel  
 
Het doel is het doen van een onderzoek naar de haalbaarheid van een windmolenpark in 
de gemeente Weert. 
 
Argumenten  
1.1 Het onderzoek naar windenergie sluit aan bij het Beleidskader duurzaamheid. 
Op 22 december 2014 is het Beleidskader duurzaamheid vastgesteld. Hierin is vastgelegd 
dat de gemeente Weert in 2050 energieneutraal wil zijn. Windenergie is absoluut 
noodzakelijk om dit doel te bereiken. 
 
1.2 De haalbaarheid van de realisatie van een windmolenpark moet nog worden 

onderzocht.  
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 
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bebouwde gebieden en stiltegebieden die het zoekgebied verkleinen. Zie bijlagen 1 en 2. 
Verder dient er uiteraard een initiatiefnemer te zijn.  
 
2.1 De gemeente wil bij het haalbaarheidsonderzoek uitgangspunten hanteren. 

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

2. a. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in 
de gemeenschap. 
b. (Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld, voor 

toelichting zie bijlage 3). 
1. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede 

ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting). 
Hierin is de gemeente initiërend.  

3. 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 het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te 

geven. 
Zie bijlage 3 voor een toelichting.  

4. De gemeente streeft vooralsnog naar één locatie met een aantal windturbines. 
5. Gemeenten werken samen aan de vorming van windenergiebeleid. 
6. Gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van 

gemeentegrensoverschrijdende locaties. 
 

3.1 Er dient een projectleider aangewezen te worden die het onderzoek kan uitvoeren.  
De Provincie ondersteunt de gemeenten bij het haalbaarheidsonderzoek, de samenwerking 
en de toepassing en uitwerking van bovenstaande uitgangspunten. Dit laat onverlet dat er 
capaciteit nodig is om het haalbaarheidsonderzoek te kunnen uitvoeren. Hiervoor dient 
krediet beschikbaar gesteld te worden.  
 
Kanttekeningen  
1.1 Het kan theoretisch voorkomen dat niet in elke gemeente een windmolenpark komt.  
Het streven is dat er in iedere gemeente tenminste een windenergielocatie wordt 
ontwikkeld, maar dit kan in de praktijk anders uitpakken.  
 
De uitgangspunten zijn in zekere zin idealistisch bepaald, waarbij het doel is dat de 
opbrengsten van de windmolens zo veel mogelijk terugvloeien in lokale gemeenschappen. 
De uitgangspunten zijn echter juridisch niet hard, maar geven wel sturing. 
 
Financiële gevolgen  
De kosten van het haalbaarheidsonderzoek bedragen € 50.000,-. De kosten zijn 
gebaseerd op een inzet van 575 uur capaciteit. Deze inzet is nodig om regie op het proces 
te houden. Dit is nodig om het proces in goede banen te leiden, aangezien er meerdere 
partijen betrokken zijn bij het haalbaarheidsonderzoek.  
 
Mogelijke opties voor de dekking van de kosten ad. € 50.000,- zijn:  
A) Jaarrekening resultaat 2015. Dit heeft onze voorkeur en is een uitzondering op de 
regels.  
B) Begrotingssaldo 2016. Dit betekent dat het saldo 2016 negatief beïnvloed wordt. 
Vooralsnog is niet duidelijk of dit binnen een sluitend resultaat gerealiseerd wordt, 
aangezien uitvoering in 2016 aan de orde is.  
C) Onvoorzien. Deze post wordt dan overschreden.   
 
Wij gaan er vanuit dat er daadwerkelijk een project windenergie komt en wij zullen in dat 
geval deze kosten verhalen op de initiatiefnemer. 
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Uitvoering/evaluatie  
 
Wij verwachten uiterlijk in het tweede kwartaal 2017 de resultaten van het verkennende 
haalbaarheidsonderzoek aan u voor te kunnen leggen.  
 
Communicatie/participatie  
 
Voor het haalbaarheidsonderzoek wordt een communicatieplan opgesteld. 
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
Bijlage1: Kaarten uitsluitingsgebieden  
Bijlage 2: Kaarten beleidsmatige aandachtsgebieden 
Bijlage 3: Toelichting bij uitgangspunten 2b en 4 
 
 
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 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001253 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-04-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
1. Met een haalbaarheidsonderzoek windenergie in te stemmen. 
2. Hiervoor uitgangspunten vast te stellen. 
3. Hiervoor een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25-05-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


