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Geacht college ,

: 28 september 2022
: WOU22-0107 - 1
: - /I.K . Kuperus: advies ruimtelijke kwaliteit

afwegingskader zon en wind
(geldt voor volledig gebied gemeente)Woudenberg

Ons is verzocht om een eerste reactie te geven op het Afwegingskader Zon en Wind van degemeente . Hierover berichten wij het volgende.

MOOISTICHT

In het document staan naar onze mening bruikbare uitgangspunten om te komen tot eengoede ruimtelijke ordening . Positief is dat voor al de gebieden geldt dat de gemeente de
nadruk legt op een goede landschappelijke inpassing en hiervoor goede criteria biedt . Wellichtis het goed om nader te vermelden dat deze criteria mede tot doel hebben om de kenmerken
en eigenschappen van het landschapstype ( bijvoorbeeld Kampenlandschap) te versterken enhet onderscheid ten opzichte van andere landschapstypen (gebieds-identiteit! ) te behouden .
Onze ervaring bij (duurzame ) energie -projecten , bijvoorbeeld bij advisering t.a.v.landschappelijke inpassing van zonneparken in de gemeentes Bunnik en Wijk bij Duurstede , is
dat dit meestal maatwerk. Bijvoorbeeld omdat van geval tot geval moet worden bekeken wat
de relevante structuren en zichtlijnen zijn en dat het omgevingsbeeld vooral vanuit diezichtlijnen goed moet worden geënsceneerd .
Vaak gaat het er onder andere om een goede balans te bereiken tussen op het oog strijdigebelangen . Bijvoorbeeld aan het oog onttrekken van zonnepanelen, waar nodig , enerzijds enhet zichtbaar houden van de landschapsstructuur en de innovaties in het gebruik van ditlandschap anderzijds .
Dit is altijd een ontwerp-opgave en het komen tot een plan met kwaliteit werkt in het algemeenhet beste als zulk overleg vroegtijdig (voor en tijdens de eerste ontwerpfase) plaatsvindt. Wijzien daarom als positief dat de gemeente de commissie Ruimtelijke Kwaliteit wil inschakelenbij het onderzoeken van verschillende opstellingsvarianten . MooiSticht kan de gemeenteondersteuning bieden in het beoordelen van de ruimtelijke plannen of het in overleg met deontwerpers door-ontwikkelen van het plan , zodat de ruimtelijke kwaliteit voldoende wordt
versterkt en zodat rekening wordt gehouden met cultuurhistorische waarden.
Namens de commissie voor ruimtelijke kwaliteit van Woudenberg ,

VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT
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