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Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Aan wie moeten wij denken bij de “initiatiefnemer”? Uitgaande van de 51 % lokaal eigendom, zal dit veel al een combinatie zijn van een 
commercieel partij met de eigenaar en inwoners of een corporatie. Maar feitelijk is 
iedereen die een locaties wenst te ontwikkelen de initiatiefnemer.  

Welke voordelen heeft een “initiatiefnemer”? Uiteindelijk op lange termijn een financieel rendement, dan wel een duurzaam 
product, afhankelijk van de doelstelling van deze partij. 

De initiatiefnemer moet zelf draagvlak vragen aan de omwonende. Draagt dit bij om 
aan de norm van de RES 1.0 te voldoen?

Ervaring leert dat draagvlak in de omgeving nodig is om proces goed te doorlopen. 
Zowel in de landelijke uitgangspunten als in RES 1.0 is participatie en dus draagvlak 
het uitgangspunt. 

Er wordt in het afwegingskader veel verantwoording bij de initiatiefnemer 
neergelegd.  Is dit realistisch?

Wij nemen aan dat u het heeft over de verantwoording in het kader van de 
participatie. Dit soort processen zullen gezien de investering hoogte altijd uitgevoerd 
worden door professionele partijen, dan wel corporatie die daarvoor de deskundigheid 
aantrekken. Het is daarnaast ook geheel in lijn met onze participatiewijzer en de 
werkwijze onder de Omgevingswet dat deze verantwoordelijkheid en dus acties bij de 
initiatiefnemer liggen. Het is dan ook zeker realistisch. 

In het afwegingskader zijn alle wensen en beperkingen opgenomen. Gezondheid, 
draagvlak en natuur spelen allemaal mee. Is het denkbaar dat het plaatsen van 
windturbines alleen mogelijk is langs de A12 op het moment dat met alle risico’s 
rekening wordt gehouden? 

Als u kijkt op figuur 8 blz. 22, ziet u dat ook direct langs de A12 sprake is van 
beperkingen o.a. door de buisleidingen die daar liggen en de hoogspanningsleiding. 
Het is ook niet mogelijk om op dit moment uitspraken te doen over de locaties die het 
meest kansrijk zijn voor Windturbines, daarvoor is nader en concreet onderzoek nodig.
De plan Mer windlocaties van de provincie zal hier mogelijk meer duidelijkheid in 
bieden. 

Wat wordt bedoeld met staldieren? Koeien, paarden, varkens, kippen etc. 



Vraag Antwoord

Welke nadelig effect kan een windmolen hebben op een staldier? O.a. van kippen is bekend dat deze gevoelig zijn voor onverwachte geluiden. Reden 
dat bv in het carbidschietbeleid van de gemeente, afstandsnormen tot agrarische 
bedrijven opgenomen zijn. 
Op dit moment is nog niet bekend of staldieren nadelig effect kunnen hebben van 
windturbines. Wij zijn van mening dat de indiener van de inspraak reactie terecht wijst
op het feit dat rekening gehouden wordt met woningen en met natuurdieren, maar 
dat de stallen die bij diverse boerderijen staan en waarin dieren gehouden worden 
niet meegenomen worden, terwijl wel gewenst is om ook met de gevolgen daar 
rekening te houden in de onderzoeken. . 


