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Beste meneer Kleian,
In antwoord op uw brief van 6 december 2018 vindt u hieronder de beantwoording
van uw schriftelijk gestelde vragen over de plaatsing van windmolens tussen
Doeveren en Heesbeen. U stelde deze aanvullende vragen naar aanleiding van
onze brief van 27 november 2018.
Vraag 1
In antwoord op vraag 3 geeft u aan “… mede op verzoek van de gemeente
onderzoeken zij samen met Energiek Heusden of er voldoende draagvlak is (te
creëren) voor dit initiatief.” Mogen wij uit uw antwoord opmaken dat onder andere
de gemeente, REF verzocht heeft op zoek te gaan naar geschikte locaties voor
windturbines?
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Antwoord
Nee. Renewable Factory (REF) is benaderd door drie grondeigenaren
(initiatiefnemers) om de mogelijkheden te onderzoeken voor de plaatsing van
windturbines tussen Doeveren en Heesbeen. REF heeft zich gemeld bij de
gemeente. De gemeente heeft REF verzocht om eerst te onderzoeken of er
draagvlak is en heeft de suggestie gedaan om de lokale energiecoöperatie
Energiek Heusden (EH) daarbij te betrekken.
Vraag 2
Kunt u aangeven wie de andere verzoeker is? Zijn dat een aantal grondeigenaren
of is dat een overheidsorgaan?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 1.
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Vraag 3
Impliceert het onderzoek naar draagvlak ook het aftasten naar de door
omwonenden gewenste (schadevergoeding) voor overlast en compensatie van
grondeigenaren voor de inbreng van de benodigde gronden?
Antwoord
Nee, maar het onderwerp schadevergoeding kan uiteraard wel tijdens de
gesprekken aan de orde komen.

Vraag 4
Past in die gesprekken ook het mededelen van de consequenties van het wonen in
een bepaalde cirkel waar hinder wordt veroorzaakt door “geplaatste windturbines”
en het niet vrijwillig willen meewerken eventueel noodzakelijke maatregelen?
Antwoord
Deze gesprekken zijn puur inventariserend. Vanuit de gemeente zit niemand aan
tafel, wij zijn daarom niet op de hoogte van wat wordt besproken.

Vraag 5
Hoe moeten wij uw uitleg over de rol van Energiek Heusden begrijpen in relatie tot
uitlatingen van vertegenwoordigers van diezelfde organisatie, dat zij door de
gemeente verzocht zijn om de gesprekken tussen REF en mogelijke gegadigden
(ook v.w.b. niveau van schadevergoeding) te begeleiden?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 6
Welke mate van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid legt de gemeente zich
op als zij andere partijen vraagt iets te doen in dit traject?
Antwoord
Geen. Zoals aangegeven in antwoord 1 heeft de gemeente REF verzocht om eerst
te onderzoeken of er draagvlak is en heeft de suggestie gedaan om de lokale
energiecoöperatie Energiek Heusden (EH) daarbij te betrekken.

Vraag 7
Zijn er andere (in)formele toezeggingen gedaan door de gemeente in de richting
van Energiek Heusden?
Antwoord
Ten aanzien van dit initiatief zijn geen toezeggingen gedaan door de gemeente.
Wel is er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met EH (collegebesluit
d.d. 6 juni 2016), waarin afspraken vastliggen met betrekking tot de rol van EH in
de totale energietransitie binnen Heusden. Deze samenwerkingsovereenkomst
loopt tot 31 december 2018 en zal nog in januari 2019 worden verlengd.
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Vraag 8
Is door de gemeente onderzocht of Energiek Heusden, dan wel bestuursleden van
deze organisatie, in welke vorm dan ook financiële compensatie/vergoeding
ontvangt/ontvangen van belanghebbenden?
Antwoord
Nee, maar navraag leert dat hiervan geen sprake is.

Vraag 9
Wordt u door Energiek Heusden op de hoogte gehouden van de uitkomst en de
sfeer van de gesprekken die plaatsvinden?
Antwoord
Er is een regulier bestuurlijk overleg met Energiek Heusden waarin wij op de
hoogte worden gehouden van de zaken met betrekking tot de energietransitie.
Terugkoppeling van de gesprekken is onderdeel van de agenda van het bestuurlijk
overleg.

Vraag 10
Uw antwoord op vraag 6 is weinig concreet. Wij hebben inmiddels begrepen dat
verhoudingen tussen sommige buren behoorlijk verstoord zijn, in die zin dat zij niet
meer met elkaar spreken en elkaar niet meer groeten. Bereiken u ook signalen van
gelijke strekking?
Antwoord
De gemeente heeft dergelijke signalen ook ontvangen. Medio december hebben
wij een eerste gesprek gevoerd met een delegatie van drie inwoners uit Doeveren
en Heesbeen over de vragen en zorgen die leven binnen die kernen.

Vraag 11
Tenslotte vragen wij u of het juist is dat er inmiddels ook een 4e windturbine in
beeld is welke dichter bij de kern van Heesbeen geplaatst zou moeten worden?
Antwoord
Hoewel REF heeft aangegeven dat er ruimte is voor een vierde windturbine, heeft
dit initiatief betrekking op drie windturbines.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

