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RaadsConsultatieGroep Zon en Wind
6 juni 2019
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Ruimte 108 Beuningen
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*INT19.0777*

Aanwezig: Dave Groenen (BN&M), Dave Prijers (CDA), Gijs Jansen, Guido van Loenen (Rho
Adviseurs), Guido Woutersen (VVD), Karin Jansen (VVD), Piet de Klein (wethouder), Simone van
Santen de Hoog
1.

Opening
Wethouder De Klein geeft aan dat op 9 april de gemeenteraad heeft besloten een ruimtelijke
procedure te willen starten voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Daarbij
heeft de gemeenteraad aangegeven graag betrokken te zijn bij de uitgangspunten voor de
MER. Het college juicht toe dat de gemeenteraad zo betrokken is en heeft voorgesteld een
‘RaadsConsultatieGroep (RCG) zon en wind’ in te stellen.

2.

Doel RaadsConsultatieGroep
Alles wat formeel naar de gemeenteraad gaat, gebeurt onder verantwoordelijkheid van het
college. Toch is deze RaadsConsultatieGroep geformeerd omdat de gemeenteraad heeft
aangegeven betrokken te willen zijn bij het vervolgproces. Via deze groep wordt uitleg gegeven
over het NRD en MER proces en kan de gemeenteraad inhoudelijk en richtgevend worden
betrokken bij verschillende stappen in het vervolgproces. Deze bijeenkomsten zijn een goede
voorbereiding voor de commissievergaderingen waarin formeel vragen kunnen worden gesteld.
Aandachtspunten

3.

RaadsConsultatieGroep
-

4.

Aanwezigen willen via de RaadsConsultatieGroep (RCG) betrokken blijven bij dit
proces. Formeel hoeft het college de gemeenteraad niet aan de voorkant te betrekken
bij het proces, maar aanwezige fracties vinden het een goed idee om zo als
gemeenteraad samen te komen tot een gedragen besluit. Er moeten stappen gezet
worden om de 731 Tj te bereiken.
- Notulen van de RCG worden formeel vastgesteld tijdens de volgende RCG-bijeenkomst.
Deze notulen gaan vervolgens naar de gemeenteraad en commissie (ingekomen
stukken). Daarnaast publiceren we het verslag op de website.
- Fracties die niet aanwezig zijn op de eerste bijeenkomst worden uitgenodigd voor de
volgende bijeenkomst(en) van de RCG.
MER-procedure wind
- De uitvraag voor een MER-bureau dat de onafhankelijke MER voor wind gaat
uitvoeren is gedaan. Begin juni 2019 wordt de opdracht gegund.
- De opdracht aan het bureau wordt aangestuurd door het college. De RCG wordt op
thema’s geconsulteerd.
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-

5.

Het verzoek is een toelichting op de MER-procedure te verzorgen. De bureaus zijn
gevraagd een informatiesessie te verzorgen in de RCG (10 of 11 juli a.s.) en aan de
gemeenteraad (na de zomer).
- Veel dat wordt onderzocht bij de MER ligt al vast (zie bijgevoegde presentatie van
Bosch en Van Rijn). Voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) komt de RCG
bijeen voor een inhoudelijke consultatie. Zo kan inhoudelijk input worden gegeven
voor de NRD).
- Er zijn initiatieven in het zoekgebied. Die worden ook meegenomen in het MER
onderzoek. Dat zij worden meegenomen in de formele MER-procedure is geen belofte
voor de uitvoering.
- De MER-procedure en bestemmingsplanprocedure zijn aan elkaar gekoppeld. Kan dat
wel? Ja dat kan. De bestemmingsplanprocedure is pas concreet zodra bekend is wat de
mogelijkheden zijn voor zon (inclusief grijze gebieden) en wat de opgave is voor wind.
- De mogelijkheden grijze gebieden zijn inwisselbaar voor zonopgave in kommen/oeverwallengebied.
- Bij de weging van de voorkeursalternatieven kan ook de hoeveelheid zon meegenomen
worden.
- Over een jaar moet de verdeling tussen zon en wind duidelijk zijn.
- Drijvende panelen leveren mogelijk meer op en zijn mogelijk goedkoper.
- Regionale plannen moeten worden meegenomen voor de mogelijkheden voor
netinpassing.
Participatie
- De gebiedsraad heeft een enorme opdracht meegekregen en heeft deze goed
uitgewerkt. De rol van de gebiedsraad is nu beëindigd.
- Voor participatie zijn geen wettelijke grondslagen maar in het raadsbesluit zijn wel de
uitgangspunten voor participatie vastgesteld. Eventuele planschadevergoeding is wel
wettelijk geregeld.
- In het te ontwikkelen participatieplan worden deze gemeentelijke kaders en
uitgangspunten goed in beeld gebracht.
- Guido van Loenen is het projectgeheugen van het gebiedsproces en zal de gemeente
blijven adviseren over het vervolg van het participatieproces.
- Parallel aan het MER-proces wordt het participatieproces voortgezet. De
stakeholdersanalyse wordt geüpdatet en een plan van aanpak wordt gemaakt.
- Ook vast starten met inventariseren van zorgen en input NRD bij de nu bekende
stakeholders zoals agrariërs, Tegenwind et cetera. De eerste gesprekken zijn gepland.
Van deze gesprekken wordt verslag gemaakt.
- Nu zoekzone is uitgebreid is ook de invloedsfeer uitgebreid. Daarbij ook denken aan
Wijchen/Bergharen.
- Initiatiefnemers zijn ook stakeholders.
- Nieuwe stakeholderslijst wordt gedeeld met de RCG.
- Wethouder De Klein spreekt ook met collega-wethouders van de omliggende
gemeenten over de voortgang van de energietransitie in het land van Maas en Waal.
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Ruimte 116 Het Arsenaal Beuningen

Wie

Wat

Wanneer

