Nieuwsbrief windmolens
Culemborg
Op 30 november vorig jaar organiseerde Coöperatie Vrijstad Energie een
informatiebijeenkomst met als titel “Windvisie aangenomen; en nu?”. In deze
nieuwsbrief willen we u bijpraten over wat er sindsdien is gebeurd.

Informatiebijeenkomst 30
november 2017
De avond bestond uit twee delen. In het eerste deel gaf wethouder Joost Reus
een uitleg over de totstandkoming van de Windvisie en de consequenties

daarvan. In het tweede deel gaf Arjen Schamhart een toelichting over de manier
waarop Coöperatie Vrijstad Energie wil komen tot een gedragen oplossing. Het
gaat er daarbij met name om dat niet alleen de lasten maar juist ook de lusten
ten goede komen aan Culemborg in het algemeen en het gebied waar de
windmolens eventueel komen te staan in het bijzonder. De vragen die op deze
avond gesteld werden, staan met de antwoorden op de site van Vrijstad
Energie.

Onderzoek de Pavijen
De afgelopen periode heeft Vrijstad Energie de haalbaarheid onderzocht van
windmolens op of bij de Pavijen. Bij de behandeling van de Windvisie heeft
de gemeenteraad zich daar namelijk voor uitgesproken. De Raad vond dat
windmolens goed passen bij een industrieterrein.
Eerst hebben we de belemmeringen voor windmolens op de Pavijen zelf
onderzocht waarbij we enkele kleine gebieden vonden waar technisch
gezien windmolens zouden kunnen komen. Niet alle eigenaren
waren enthousiast en de spreiding van de betreffende percelen over de
Pavijen zou er ook toe leiden dat de mogelijke losse windmolens tot een
rommelig beeld zou leiden. Hierdoor verleggen we ons onderzoek nu ook

naar de rand van de Pavijen.

Samenwerking Eneco
In het buitengebied is al enige tijd geleden een plan ontwikkeld door firma de
Wolff Nederland Windenergie uit Heerenveen. Inmiddels is de Wolff Nederland
Windenergie overgenomen door Eneco die een groot belang hecht aan een
stevige verankering van een windplan bij de lokale bevolking. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit het opgestelde beleid dat toeziet op transparante, faire en
consistente afspraken maken met betrokken stakeholders en goed aansluit bij
de Windvisie van de gemeente Culemborg .. We denken dat het beleid van
Eneco goed aansluit bij de eisen en wensen van Vrijstad Energie en dat het
daarom een goede zaak is om samen met Eneco een mooi project te
ontwikkelen waarbij we uitgaan van de randvoorwaarden uit de Windvisie.
Binnenkort verwachten we een intentieovereenkomst met Eneco te tekenen.

Gesprekken grondeigenaren en
pachters
De basis van een gedragen windplan moet aansluiten bij de uitgangspunten
van de Windvisie. In gesprekken hierover met grondeigenaren en pachters zijn
de afgelopen tijd belangrijke vorderingen gemaakt. De komende periode
worden die gesprekken geïntensiveerd om te komen tot een gezamenlijk
windplan voor Culemborg. De grondeigenaren, verpachters en pachters zijn
hierbij belangrijke gesprekspartners, maar ook omwonenden spelen een
belangrijke rol bij de ontwikkeling van dat plan.

Gemeente
Binnen de randvoorwaarden van de Windvisie hebben we plannen
uitgewerkt voor een mogelijke windontwikkeling. Hierover hebben we diverse
keren afgestemd met de gemeente. Doel blijft om maximale acceptatie te
bewerkstelligen voor een eventueel windplan. We realiseren ons dat niet
iedereen voorstander zal zijn van windenergie in Culemborg of op deze
locatie, maar het is de taak van Vrijstad Energie om er samen met Eneco
voor te zorgen dat we al het mogelijke hebben gedaan om alle betrokkenen
te informeren en hen actief te betrekken bij de plannen zodat er zoveel
mogelijk acceptatie voor het project kan ontstaan. Als Culemborg in 2040
energieneutraal wil zijn dan leveren windmolens een belangrijke bijdrage in

de benodigde energiemix.. Dit is gebleken in de rekengroep waarin de Raad
samen met Vrijstad Energie en andere Culemborgers heeft onderzocht hoe
aan deze wens inhoud kan worden gegeven. De resultaten zijn verwerkt in
de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid die op de site van de gemeente staat.

Vervolg
Samen met Eneco zijn we bezig om een aantal opstellingen van windmolens
uit te werken en per variant de voor- en nadelen te inventariseren. Ons plan
is om vlak voor of na de zomervakantie een volgende bijeenkomst te
organiseren om met iedereen in het gebied hierover van gedachte te
wisselen.
Wanneer u na lezing van deze nieuwsbrief nog vragen heeft, aarzel dan niet
om te mailen met Arjen Schamhart de projectleider van Vrijstad Energie. Hij
is te bereiken via Arjen@vrijstadenergie.nl.

