Nieuwsbrief windmolens
Culemborg
In maart hebben we u onze eerste nieuwsbrief gestuurd. In deze nieuwsbrief
willen we u bijpraten over wat er sindsdien is gebeurd.

Voor de agenda alvast een vooraankondiging: hoogst waarschijnlijk organiseren
we begin oktober een informatiebijeenkomst.
Datum: 1 en 3 oktober
Locatie: Raadszaal van het Oude Stadhuis.
Meer informatie volgt nog.

Onderzoek langs de Pavijen
Nadat bleek dat windmolens op het bedrijventerrein de Pavijen zelf niet mogelijk
zijn (zie voor meer informatie onze vorige nieuwsbrief), hebben we een
verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid van een windplan langs de Pavijen.
Uit deze verkenning blijkt dat het geen makkelijke opgave is om langs de N320
zó windmolens te plaatsen dat omwonenden er geen last van ervaren. Toch
hebben we een variant ontwikkeld langs de Pavijen, naast een paar andere

varianten die meer voor de hand lijken te liggen. We willen op korte termijn de
verschillende varianten door een extern bureau laten analyseren.

Samenwerking Eneco bezegeld
Sinds de vorige nieuwsbrief heeft veelvuldig overleg met Eneco
plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een “Letter of Intent” die 16 juli
is ondertekend. Eneco en Vrijstad Energie spreken hierin uit gezamenlijk tot
een windplan te willen komen binnen de randvoorwaarden van de Windvisie.
Concreet betekent dit dat Culemborgers via Vrijstad Energie in alle fases van
het project voor minimaal 50% deelnemen. De samenwerking zal verder
worden uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.

Overeenkomst grondeigenaren
en pachters
De afgelopen periode zijn de contacten tussen de grondeigenaren/pachters
aan de zuidkant van de Wetering met de eigenaren aan de noordkant verder
geïntensiveerd. Betrokkenen waren er van overtuigd dat een windplan
waarbij eigenaren/pachters alsmede de omwonenden een financiële
vergoeding kunnen krijgen, de acceptatie van een windplan zou verhogen.
De windvisie van de gemeente was hierbij leidend. Op 12 juni hebben deze
grondeigenaren/pachters overeenstemming bereikt over de verdeling van de
totale grondvergoeding, welke voor alle betrokkenen als ‘eerlijk delen’ voelt.
Dit was een grote stap voorwaarts, op weg naar een grondovereenkomst
waarmee de meeste grondeigenaren en pachters kunnen instemmen.
In de overeenkomst reserveren we 20% van de totale grondvergoeding voor

omwonenden. De eigenaren/pachters met een windmolen op hun gebied
ontvangen een schadeloosstelling. Bij de berekening van deze
schadeloosstelling hebben we goed gekeken naar een voorbeeld dat
TenneT samen met LTO ontwikkelde. Het resterende bedrag verdelen we
onder alle eigenaren/pachters die mee willen werken aan het windplan.
Vervolgens hebben Vrijstad Energie en Eneco alle andere eigenaren
bezocht en heeft bijna iedereen zich bij dit ‘eerlijke delen’ model
aangesloten. Op dit moment hebben de grondeigenaren/pachters van 88%
van de hectares in het gebied de beschreven systematiek onderschreven.

Informatiebijeenkomst
Tot onze grote spijt is het niet gelukt een informatiebijeenkomst te organiseren
voor de zomer. We hebben de benodigde informatie nog niet bij elkaar om
geïnteresseerden voldoende te informeren over de verschillende
mogelijkheden. Ons plan is op dit moment om op 1 en 3 oktober in de avond
een bijeenkomst te organiseren, waarbij specialisten de verschillende
opstellingsvarianten zullen toelichten. Deze zelfde specialisten zullen de

komende tijd de verschillende opstellingsvarianten analyseren Er wordt daarbij
met name gelet op geluid, slagschaduw en landschappelijke inpassing.

Oproep
Het is onze bedoeling om iedereen met interesse in de mogelijke
ontwikkeling van een windplan te informeren middels een nieuwsbrief.
Wanneer u iemand kent die ook graag deze nieuwsbrief ontvangt, dan bent
u van harte welkom deze nieuwsbrief door te sturen en/of deze persoon ons
te laten mailen zodat we het betreffende mailadres kunnen opnemen in de
mailinglist.

Vervolg
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. Op 8 augustus is hij weer terug
van vakantie.

