gemeen~

Moerdük

RAADSVOORSTEL

Verseon kenmerk : 441600

Raadsvergadering van 16 januari 2014

Agendanummer: 7.1

Onderwerp: Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030
Verantwoordelijk portefeuillehouder: Cors Punt

SAMENVATTING
Eind 2012 heeft de gemeenteraad de Paraplunota Leefomgeving vastgesteld met het doel om in 2030
30% van de lokale energiebehoefte met windenergie op te wekken . Tevens is besloten een bijdrage te
leveren aan de landelijke doelstelling van 6.000 MW windenergie op land in 2020 . Met de vaststelling
van de Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030 wordt vastgelegd hoe hieraan invulling
wordt gegeven . Dit houdt in dat op de locaties Sabinadijk, Oud Dintel , Volkerak, Industrieterrein Moerdijk en Zonzeel-West grootschalige windturbines kunnen worden geplaatst of vervangen
(opgeschaald). De turbines op de locatie Volkerak, ten noord-oosten van de A29, mogen niet worden
verhoogd. De locatie Logistiek Park Moerdijk (LPM) wordt duurzaam ontwikkeld waarbij vooralsnog
geen windturbines worden geplaatst. De locatie Sabinapolder wordt op basis van inmiddels
verouderde regelgeving nog wel gerealiseerd, maar komt in de toekomst niet in aanmerking voor
uitbreiding of opschaling. De turbines moeten zo goed mogelijk ingepast worden in de omgeving.
Moerdijkse burgers en bedrijven participeren in deze projecten . Betaalbare, eigen en duurzame
energie wordt opgewekt. Daarnaast kunnen ook andere maatschappelijke doelen worden gerealiseerd
uit de opbrengsten van deze projecten .
KADERS

Aanleiding
De weerstand tegen het plaatsen van grootschalige windturbines is toegenomen, met name door het
ontbreken van participatiemogelijkheden . De Nota Visie Windenergie 2004 geeft hiervoor geen
handvatten. Ook vanwege aangescherpte ambities, planologische aspecten, technische
ontwikkelingen en de gewijzigde rol van de gemeente, is actualisatie van deze nota noodzakelijk
Doelstellingen
De Nota Visie Windenergie 2004 actualiseren wat betreft de aspecten ambitieniveau , locaties, ruimtelijke en sociale randvoorwaarden , de organisatieopzet en de rol van betrokken partijen .

TOELICHTING OP VOORSTEL

Onderbouwing advies
Beoogd maatschappelijk resultaat
In 2030 is in Moerdijk in totaal voor minimaal 85 MW vermogen aan windenergie gerealiseerd . Bij de
projecten die vanaf 2013 opgestart zijn , is sprake van "sociale windenergie". De lokale samenleving
heeft blijvend profijt van de opbrengsten van de turbines in de vorm van betaalbare, eigen en duurzame energie . De gegenereerde middelen worden ook ingezet voor het realiseren van andere maatschappelijke doelen. Burgers, ondernemers, het onderwijs en de gemeente werken samen, waarbij
lokale burgerinitiatieven de verbindende schakel zijn . De samenleving is zelfredzaam en weerbaar.
Processtappen
Bij de totstandkoming van de Paraplunota Leefomgeving is met diverse partijen gecommuniceerd over
onder andere windenergie, zowel in plenaire bijeenkomsten als individueel. Ook in aanloop naar de
voorliggende Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030 hebben overleggen plaatsgevonden.
Het draagvlak voor toepassing van duurzame energie is groot. Bij de daadwerkelijke realisatie van

projecten blijkt echter de weerstand toe te nemen bij (direct) omwonenden. De bezwaren betreffen
met name de nadelige gevolgen voor het landschap, flora en fauna, als gevolg van de hoogte van de
turbines . Angst voor geluidoverlast, slagschaduw en aantasting van de gezondheid . Daarbij komt dat
de projecten geen bijdrage leveren aan het creëren van een meer zelfredzame en weerbare lokale samenleving. Met andere woorden : wel de lasten, maar niet de lusten.
Bij de vaststelling van de Paraplunota Leefomgeving heeft het college de opdracht gekregen om een
aparte notitie voor te leggen over de wijze waarop windenergie in de toekomst vorm en inhoud moet
krijgen, waarbij de Nota Visie Windenergie 2004 als uitgangspunt dient.
Gedurende dit proces is door de Regio West-Brabant (in overleg met de provincie) een bod geformuleerd over de bijdrage van de regiogemeenten aan de realisatie van de landelijke doelstelling van
6.000 MW windenergie op land in 2020. Hierbij is uitdrukkelijk bepaald dat het bod de instemming
behoeft van de afzonderlijke gemeenteraden .
Op de voorgelegde conceptnotitie Windenergie van 7 februari 2013 heeft de gemeenteraad een door
alle fracties ondersteund amendement aangenomen , op grond waarvan is besloten:
1. Het regionaal bod windenergie West-Brabant te bekrachtigen onder de volgende voorwaarden :
• Ophoging van de bestaande turbines op de locatie Volkerak, ten noord-oosten van de A29, is
uitgesloten.
• De locatie Logistiek Park Moerdijk wordt hoogwaardig en duurzaam ontwikkeld, met als uitgangspunt dat hier vooralsnog geen windturbines worden geplaatst.
• De gemeente bij een mogelijk volgende tranche geen bijdrage meer wenst te leveren aan een
eventueel bod.
2. Op 20 maart 2013 het onderwerp windenergie met verschillende betrokken partijen en inwoners te
bespreken .
3. Op basis van onder meer de op 20 maart 2013 ingewonnen informatie de Notitie Windenergie
2013-2030 aan te passen en in de loop van 2013 opnieuw ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
Ter uitvoering van het aangenomen amendement is op 20 maart 2013 een discussieavond georganiseerd over de toekomst van windenergie in Moerdijk. Specifiek is ingegaan op de aspecten burgerparticipatie, burgerinitiatieven en criteria en randvoorwaarden .
Als vervolg op de bijeenkomst van 20 maart 2013 is op 18 april 2013 door enkele lokale burgerinitiatieven een informatieavond georganiseerd voor raadsleden . Hier zijn voorbeelden gegeven van "sociale windenergie".
Wat is er met de input gebeurd?
De overlegsessies waren constructief en betroffen met name de locaties, de ruimtelijke en sociale
randvoorwaarden, de organisatieopzet en de rol van de betrokken partijen. Feit is dat over bepaalde
aspecten verschil van mening bestaat. Dit betekent dat de gemeente als kaderstellende instantie moet
bepalen aan welke van de (tegenstrijdige) belangen de voorkeur wordt gegeven en waarom .

* ambitieniveau
De doelstelling was het realiseren van 35 MW in 2010. In werkelijkheid staat er nu voor circa 20 MW
aan geïnstalleerd vermogen . Met de vaststelling van de Paraplunota Leefomgeving is de ambitie
aangescherpt tot het opwekken van minimaal 30% windenergie in 2030, wat neerkomt op circa 85
MW . Dit ambitieniveau is door alle partijen als een vaststaand gegeven aangenomen.
*locaties
Een van de belangrijkste discussiepunten bij de actualisatie van het windenergiebeleid is de vraag of
er meer locaties voor windenergie beschikbaar gesteld moeten worden en zo ja, waar dan?

Het grondgebied van de gemeente Moerdijk leent zich (met veel open polderlandschap en een goed
windaanbod) uitstekend voor windenergie . Hier staat tegenover dat als gevolg van de plaatsing van
grootschalige windturbines sprake is van aantasting van het (polder)landschap. Daarnaast kan er hinder optreden . Er moet daarom een balans gezocht worden tussen deze belangen .
De "professionele" initiatiefnemers (zoals Staatsbosbeheer, Agrowind Moerdijk, VOF Van Beek) pleiten voor meer locaties. Gedacht wordt aan de Klaverpolder, de omgeving van Langeweg, stroken
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langs de A 17 en groenstroken langs het industrieterrein Moerdijk. Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE) is niet gelukkig met de beperkingen bij Volkerak, omdat dit betekent dat de opschaling
van de turbines aan de zuid-westelijke kant van de A29 daarmee ook onhaalbaar wordt: te hoge investeringskosten voor te weinig turbines. Burgers en stads- en dorpsraden geven aan dat de gemeente Moerdijk al een groot aandeel heeft in het regionaal bod. Er wordt erop aangedrongen om geen extra locaties meer aan te wijzen . Energiek Moerdijk ziet als primair doel het besparen van energie boven het opwekken van duurzame energie (trias energetica).
Als argumenten vóór het uitbreiden van de locaties gelden:
meer productie van lokale duurzame energie;
meer mogelijkheden voor sociale windenergie .
Argumenten tegen de uitbreiding van het aantal locaties zijn :
De gemeente beschikt al over een aantallocaties met windturbines: Sabinadijk, Volkerak, Industrieterrein Moerdijk. Aan het Keteldiep staat een solitaire turbine. In totaal circa 20 MW. In procedure zijn de locaties Sabinapolder (9 MW) en Oud Dintel (15-18 MW), goed voor circa 27 MW .
De opschalingsmogelijkheden op genoemde locaties, het optimaliseren van de locatie industrieterrein Moerdijk (27 MW) en het ontwikkelen van de locatie Zonzeel-West (18 MW) zijn voldoende
om de gemeentelijke ambitie van 85 MW in 2030 te realiseren .
Bovengenoemde locaties zijn ingebracht in het regionaal bod , waarmee een grote bijdrage wordt
geleverd aan de realisatie van landelijke doelstelling van 6.000 MW windenergie op land in 2020.
Uitzondering hierop vormt de turbine aan het Keteldiep omdat een solitaire windturbine niet (meer)
past binnen het gemeentelijk (en provinciaal) beleid . Bij het besluit tot het bekrachtigen van dit
regionale bod is uitdrukkelijk aangegeven dat Moerdijk bij een eventuele volgende tranche geen
bijdrage meer wenst te leveren aan een eventueel bod .
Grootschalige windturbines tasten het landschap aan en de draagkracht is beperkt. De in de omliggende gemeenten geplaatste turbines nabij de gemeentegrens van Moerdijk, dragen bij aan
vermindering van de draagkracht van het Moerdijkse landschap .
Windturbines kunnen hinder veroorzaken voor de (woon)omgeving en ze kunnen een gevaar vormen voor vogels en vleermuizen .
Burgers en de stads- en dorpsraden vinden het huidig aantal aàngewezen grootschalige windturbines meer dan voldoende .
Voor de gemeente en Energiek Moerdijk is het opwekken van windenergie geen prioriteit. Deze
ligt bij energiebesparing.
Mocht blijken dat een in het regionaal bod opgenomen project niet gerealiseerd kan worden op de beoogde locatie, dan kan de locatie Klaverpolder hiervoor in de plaats komen . Deze locatie was al in
2004 in beeld, ligt tussen infrastructurele werken en kent qua organisatieopzet al een vorm van participatie (samenwerkende lokale bedrijven). In afwijking van de Nota Visie Windenergie mogen de
turbines op deze locatie dan uitsluitend ten oosten van de A16 worden gesitueerd .
De dan nog resterende en eventueel toekomstige initiatieven zijn niet nodig om de beoogde doelstelling te halen en hebben een sterke nadelige invloed op het landschap . Turbines langs de A 17 splijten
het gebied in tweeën, turbines rondom het industrieterrein Moerdijk tasten de groenbuffer aan en turbines nabij Langeweg hebben een nadelige invloed op het polderlandschap .
Om initiatiefnemers en betrokkenen duidelijkheid te geven, wordt ten aanzien van de locaties voor
grootschalige windenergie voorgesteld :
1. Alleen de in het regionale bod West-Brabant opgenomen locaties te ontwikkelen onder de in het
amendement van 7 februari 2013 vastgelegde randvoorwaarden .
2. De Klaverpolder (gedeelte ten oosten van de A 16) als vervangende locatie aan te wijzen .
3. Geen andere locaties in aanmerking te laten komen voor grootschalige windenergie.

*ruimtelijke randvoorwaarden
Deze randvoorwaarden hebben enerzijds betrekking op het zo optimaal mogelijk gebruik van de locaties en anderzijds op een zo goed mogelijke inpassing in het landschap. Enkele ontwikkelingen
geven aanleiding om de ruimtelijke randvoorwaarden te actualiseren :
Bij het project Oud Dintel is bepaald dat per nieuw te realiseren megawatt een bijdrage is verschuldigd van € 15.000,--, ter compensatie van de aantasting van het landschap. Op grond van de
Verordening Ruimte van de provincie is het verplicht deze voorwaarde ook bij alle toekomstige
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projecten op te leggen, wanneer windturbines binnen het landelijk gebied worden opgericht.
Daarnaast bepaalt de gemeente of een dergelijke bijdrage ook verschuldigd is voor nieuwe
windturbines of opschalingsprojecten buiten het landelijk gebied . Hierbij is het criterium de mate
waarin deze turbines het omliggende c.q. aangrenzende landelijk gebied negatief beïnvloeden.
(p .s. Deze bijdrage staat los van de te bepalen bijdrage in het kader van burgerparticipatie).
Bij de bekrachtiging van het regionaal bod is bepaald dat verhoging van de turbines aan het Volkerak, gesitueerd ten noord-oosten van de A29, niet is toegestaan.
De laatste jaren is er meer belangstelling gekomen voor miniturbines . De vraag rijst hoe de gemeente hiermee omgaat.
Argumenten vóór:
Deze miniturbines kunnen een extra impuls geven aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving . Het betreft een eigen individuele voorziening.
Argumenten tegen :
Miniturbines (tot 300 KW) zijn relatief duur en het rendement is laag , met name in een bebouwde
omgeving (weinig windaanbod). Daarbij bestaat de kans op overlast voor de omgeving . In het
(open) polderlandschap kunnen deze turbines, naast de grootschalige turbines, nog extra bijdragen aan de aantasting van het landschap. Burgers en bedrijven hebben een goed alternatief in de
vorm van het plaatsen van zonnepanelen.
Op grond van bovenstaande wordt voorgesteld deze miniturbines onder voorwaarden toe te staan
op bedrijventerreinen en in het buitengebied .
Rond 2004 waren turbines van circa 1 tot 1,5 MW aan vermogen de standaard . Inmiddels zijn de
technieken verbeterd en heeft de standaardturbine nu een vermogen van 3 MW . Voor een optimaal gebruik van de aangewezen locaties is de plaatsing van dergelijke turbines gewenst. Uitzondering geldt voor de turbines aan het Volkerak, ten noord-oosten van de A29.
In het huidige beleid is voorgeschreven dat de masthoogte (is ashoogte van de rotor) minimaal 40
meter moet bedragen . Dit om te voorkomen dat er relatief kleine turbines met een laag rendement
worden geplaatst. Met het opnemen van de randvoorwaarde dat in principe alleen turbines van
minimaal 3 MW kunnen worden geplaatst en deze turbines altijd hoger zijn dan 40 meter (ashoogte circa 100 meter), is dit voorschrift overbodig.
Dit leidt tot de volgende geactualiseerde ruimtelijke randvoorwaarden:
t.a .v. optimaal gebruik locatie:
bij plaatsing of opschaling geldt als minimum een vermogen van 3 MW per turbine, behalve bij de
•
turbines aan het Volkerak, ten noord-oosten van de A29;
•
geen medewerking aan de plaatsing van solitaire windturbines.
t.a.v. visualisatie:
•
er mogen alleen "driewiekers" geplaatst worden ;
•
de windturbines dienen per locatie eenzelfde draairichting te hebben;
•
er moeten visualisaties ter beoordeling landschappelijke inpassing worden aangeleverd ;
er moet rekening gehouden worden met de draagkracht van het landschap;
•
•
er is bij plaatsing of opschaling van windturbines in het landelijk gebied op basis van de
Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant een vergoeding verschuldigd van € 15.000
per MW (nieuw) opgesteld vermogen voor compenserende maatregelen ter verbetering van het
landschap. Bij plaatsing (of opschaling) van windturbines buiten het landelijk gebied wordt per
project bezien of een vergelijkbare bijdrage in rekening wordt gebracht. De hoogte van dit bedrag
wordt bepaald door de mate waarin deze turbines een negatieve uitstraling hebben op het
omliggende landelijk gebied .
•
geen verhoging van de turbines op de locatie Volkerak, ten noord-oosten van de A29, tenzij
hierover andere afspraken worden gemaakt tussen initiatiefnemers(s) en de bewoners van
Willemstad;
•
afstemming met andere projecten is verplicht wanneer deze elkaar beïnvloeden;
•
nieuw voor oud-regeling, waarbij bij calamiteiten een of meerdere turbines mogen worden vervangen door soortgelijke turbines;
•
turbines die niet meer (permanent) in gebruik zijn moeten binnen 6 maanden worden verwijderd.

t.a .v. de plaatsing van kleineen/of middelgrote windturbines:
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OmÇJeving
Bebouwde (woon)omgeving

Bedrijventerreinen

Beleid
Niet toestaan :
Weinig windaanbod
Onrendabel
Grote kans op overlast
Goed alternatief
(zonnepanelen)
Toestaan

Voorwaarden*

-

Buitengebied

Toestaan

-

-

De plaatsing en het gebruik
mag niet leiden tot belemmeringen voor (toekomstige) bedrijfsactiviteiten en/of bouwmogelijkheden van derden
Alleen bij bedrijfsmatige bebouwing en voor eigen gebruik
Op of aansluitend bij bouwvlak/bouwstede;
Alleen exemplaren met verticale as; geen rotorbladen;
Maximaal 15 meter tiphoogte

*Er moet altijd voldaan worden aan wet- en regelgeving en beleid van overheden (dit geldt met
name voor hinder- en veiligheidsaspecten en beschermende maatregelen voor landschap, flora en
fauna).
*sociale randvoorwaarden
In de Nota Visie Windenergie 2004 is hierover niets opgenomen. Met name het burgerinitiatief "Energiek Moerdijk" pleit voor een vorm van "sociale windenergie". Dit betekent dat burgers bij de initiatieven betrokken worden en hierin participeren, waardoor de lokale samenleving niet alleen de nadelen
ondervindt van grootschalige windturbines, maar ook de voordelen hiervan geniet. Dit kan in de vorm
van levering van betaalbare, eigen en duurzame energie, maar ook kunnen de uit de projecten gegenereerde middelen gebruikt worden om andere maatschappelijk doelen te realiseren, bijvoorbeeld het
isoleren van woningen door lokale bedrijven. Sociale windenergie draagt daarmee bij aan een meer
zelfredzame en weerbare lokale samenleving .
De exacte invulling hiervan moet per project bepaald worden, omdat aspecten als investeringskosten,
behaald rendement, aantal participanten en de wijze van participeren per project sterk kunnen verschillen. In de notitie windenergie zijn hiervoor sociale randvoorwaarden opgenomen en zijn voorwaarden gesteld ten aanzien van de organisatievorm.

•
•
•
•
•
•
•
•

In het kader van de realisatie van de regionale windenergieprojecten langs de A 16 (voor Moerdijk de
locatie Zonzeei-West), is een werkgroep opgericht, met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten Breda, Drimmelen, Zundert en Moerdijk en vertegenwoordigers van de lokale burgerinitiatieven van deze gemeenten, waaronder Energiek Moerdijk. Samen zijn inmiddels de sociale randvoorwaarden voor dit project uitgewerkt:
de "trias energetica" is het uitgangspunt (bijvoorbeeld door de uit de windenergieprojecten gegenereerde middelen te gebruiken voor woningisolatie);
de projecten moeten bijdragen aan de bewustwording van de eigen mogelijkheden om energie te
besparen en zelf te produceren;
bij voorkeur worden projecten ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijk benadering van de
verschillende "O's" , namelijk overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en omgeving ;
een project moet bijdragen aan het inzicht bij de overheid dat door beleidsmatig ruimte te bieden
aan lokale initiatieven, overheidsorganisatie meer met minder kunnen;
het project rust op het principe dat een deel van het te behalen voordeel direct wordt teruggegeven
aan de leden en een deel wordt geïnvesteerd in lokale energiebesparing en productie;
de aanpak is gebaseerd op een transparante en langjarige samenwerking waarbij iedereen er
beter van wordt en niemand rijk;
een benadering gebaseerd op vertrouwen en herkenbaarheid door bij te dragen aan de lokale
gemeenschap in de vorm van energiebesparing en energieproductie per kern;
de projecten concentreren zich op het matchen van vraag en aanbod op lokale schaal.
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Deze randvoorwaarden zijn in de notitie windenergie overgenomen zodat zij ook voor andere toekomstige windenergieprojecten (en opschalingsprojecten) gelden .

* organisatievorm
Het realiseren van "sociale windenergie" vraagt om een andere organisatieopzet Een "social
enterprise" is hiervoor een goed voorbeeld . Kenmerken van een dergelijke organisatie zijn :
• heeft primair een maatschappelijk doel;
• realiseert dat doel als private onderneming/ (lokale) samenwerkingsorganisatie;
• is financieel zelfvoorzienend ;
• de bestuursfilosofie is gebaseerd op medezeggenschap van alle betrokkenen , is fair naar medewerkers en leveranciers en bewust van haar ecologische voetafdruk.
Traditionele (energie)bedrijven voldoen niet aan de voorwaarde dat primair sprake moet zijn van een
maatschappelijk doel. Toch is de betrokkenheid van deze bedrijven bij de realisatie van grootschalige
windenergieprojecten niet uit te sluiten, omdat aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden. Dit
is te ondervangen door samen met alle bij het project betrokken partijen vooraf één of meerdere maatschappelijke doelen vast te leggen waaraan vanuit het te realiseren project wordt bijgedragen.
* rol van de gemeente
De rol van de gemeente als regisseur past niet bij de bedrijfsfilosofie van terugtredende overheid, wat
betreft de uitvoering en realisatie van projecten. Wel blijft de taak om kaders te stellen en initiatieven
te toetsen aan wet- en regelgeving . De gemeente zal er verder op moeten letten dat de in het regionaal bod opgenomen toezeggingen tijdig worden nagekomen . Een ondersteunende rol kan gespeeld
worden in bijvoorbeeld het verlenen van (planologische) medewerking . Per project kan de gemeente
er voor kiezen om zelf actief in een project te participeren.
Het participatieaspect bij de uitvoering van de windenergieprojecten (sociale randvoorwaarden en de
organisatieopzet) kan in handen worden gelegd bij lokale burgerinitiatieven. Bij het uitwerken van een
participatiemodel stelt de gemeente zich pro-actief op.

* evaluatiemomenten
De ontwikkelingen op het gebied van windenergie gaan snel. Om de Notitie Windenergie 2013-2030
actueel te houden worden de volgende evaluatiemomenten ingebouwd:
wat betreft de in de notitie opgenomen kaders wordt om de vier jaar geëvalueerd of deze nog
stroken met de ontwikkelingen op het gebied van windenergie, participatie, e.d.;
ten aanzien van de uitvoeringsregels voor windenergie wordt jaarlijks bij het opstellen van de
beleidsbegroting getoetst of deze niet belemmerend werken voor (gewenste) ontwikkelingen.
Alternatieven
In het amendement van de raad van 7 februari 2013 is aangegeven dat de conceptnotitie Windenergie
gemeente Moerdijk 2013-2030 aangepast moest worden op basis van de input van de discussieavond
van 20 maart 2013. Dit is gebeurd . Aangezien niet op alle onderdelen unanieme standpunten worden
ingenomen, heeft het college steeds aangegeven naar welke optie dan de voorkeur uit gaat.
Betrokken partijen
burgers;
stads- en dorpsraden
onderwijsinstellingen;
(lokale) initiatiefnemers ;
Energiek Moerdijk/ Verenig ing van Energiecoöperaties Noord-Brabant (VEC);
commerciële energiebedrijven;
bedrijven gevestigd op het industrieterrein Moerdijk;
Regio West-Brabant (RWB);
regiogemeenten ;
provincie Noord-Brabant;
Rijk

Planning
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In 2015 (geen precieze datum vastgelegd) wordt door de provincie en het Rijk geëvalueerd of er voldoende voortgang zit in de ontwikkeling van de in het regionaal bod windenergie van West-Brabant
opgenomen locaties. Deze locaties moeten dan planologisch verankerd zijn . Voor Moerdijk geldt dit
met name voor Zonzeel-West De projecten Sabinapolder en Oud Dintel zijn in een vergevorderd stadium van realisatie. Beroep hiertegen bij de Raad van State is afgewezen . Voor de locaties Sabinadijk
en Volkerak zijn (nog) geen concrete initiatieven ingediend voor opschaling van de bestaande turbines . Op Industrieterrein Moerdijk loopt een initiatief voor het plaatsen van circa 8 turbines. De onderzoeken in het kader van externe veiligheid en de Flora- en Faunawet zijn naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2014 afgerond . Logistiek Park Moerdijk wordt ontwikkeld zonder windturbines.
Communicatie
De notitie wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt door publicatie in de Moerdijkse Bode en treedt een dag nadien in werking . Direct betrokkenen worden persoonlijk geïnformeerd
over de vaststelling van het nieuwe beleid. Er wordt een persmoment belegd. De notitie wordt op internet geplaatst.

MIDDELEN
Kosten
De gemeente heeft (neemt) zelf geen initiërende rol bij de realisatie van de projecten. Financiering geschiedt door de in het project deelnemende participanten . Dit betekent dat er geen financiële consequenties zijn voor de gemeente, tenzij de gemeente zou besluiten om zelf actief in een project te participeren . Mocht hiervan sprake zijn dan wordt dit met een apart voorstel aan uw raad voorgelegd.
Dekking
Niet van toepassing

RISICO'S EN KANSEN
Financieel
Er zijn geen financiële risico's
Juridisch
Er zijn geen juridische risico's
Overig
Risico
Provincie en Rijk kunnen op basis van de Crisis- en Herstelwet de regie overnemen voor wat betreft
het aanwijzen van locaties voor grootschalige windenergie en de uitvoering van projecten, met het
doel om de landelijke doelstelling van 6.000 MW op land in 2020 te realiseren . Zolang de in het regionaal bod windenergie West-Brabant vastgelegde toezeggingen worden nagekomen, zal van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt worden .
Kans
Door te bewerkstelligen dat windenergie geen doel op zich is, maar een middel om te komen tot maatschappelijk rendement voor inwoners en bedrijven, neemt het draagvlak voor de plaatsing van windturbines toe . Door deze aanpak wordt ook bijgedragen aan een meer zelfredzame en weerbare (lokale) samenleving .

VOORSTEL
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1. De Nota Visie Windenergie 2004 intrekken .
2. De Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030 vaststellen, waarvan de kernpunten zijn:
•
het aanwijzen van (reserve)locaties voor (het opschalen van) grootschalige windturbines;
•
het stellen van ruimtelijke randvoorwaarden ;
•
het stellen van sociale randvoorwaarden en een sociale organisatievorm ;
•
de (gewijzigde) rol van de gemeente;
•
het vastleggen van afspraken met lokale burgerinitiatieven wat betreft het
vormgeven van de burgerparticipatie op basis van de sociale randvoorwaarden en de
voorwaarden ten aanzien van de organisatievorm .

BIJLAGEN
Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030

Mocht u vragen hebben over dit voorstel , kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer
14 0168 .

Zevenbergen , 7 januari 2014,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris
de burgemeester

Drs . A.E.B . Kandel

J.P.M. Klijs
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gemeen~

Moerdük

RAADSBESLU IT
Raadsvergadering van 16 januari 2014
De raad van de gemeente Moerdijk,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d . 7 januari 2014 ;
overwegende dat de Nota Visie Windenergie 2004 op diverse onderdelen niet meer actueel is en
daarom niet meer als een adequaat toetsingskader kan worden gebruikt om verzoeken tot het
realiseren van grootschalige windenergie te toetsen;
dat de notitie tot stand is gekomen na overleg met en input van betrokkenen ;
gelet op de Paraplunota Leefomgeving en het Regionaal bod windenergie West-Brabant;

BESLUIT

1.

De Nota Visie Windenergie 2004 in te trekken .;

2.

De Klaverpolder ten oosten van de A16 niet als reservelocatie op te nemen in de Notitie
Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030;

3.

De Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030 vast te stellen , waarvan de kernpunten
zijn :
•
het aanwijzen van (reserve)locaties voor (het opschalen van) grootschalige windturbines;
•
het stellen van ruimtelijke randvoorwaarden ;
•
het stellen van sociale randvoorwaarden en een sociale organisatievorm ;
•
de (gewijzigde) rol van de gemeente;
•
het vastleggen van afspraken met lokale burgerinitiatieven wat betreft het vormgeven van
de burgerparticipatie op basis van de sociale randvoorwaarden en de voorwaarden ten
aanzien van de organisatievorm .

~tge,steld in de vergadering van de raad d.d. 16 januari 2014,
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