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Beste meneer Kleian,
In antwoord op uw brief van 19 november 2018 vindt u hieronder de
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de plaatsing van
windmolens tussen Doeveren en Heesbeen.
Vraag 1
Bent u op de hoogte van deze activiteiten en ontwikkelingen zoals hiervoor
geschetst op een locatie, anders dan genoemd in vorenbedoelde kadernotitie?
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Antwoord
Ja, wij zijn op de hoogte van deze ontwikkelingen maar het betreffende gebied is,
anders dan u suggereert, wel genoemd als mogelijk geschikte locatie voor de
plaatsing van grote windmolens in de door de raad op 8 november 2009
vastgestelde kadernotitie en ook in de door de raad op 19 december 2017
vastgestelde duurzaamheidsagenda.

Vraag 2
Indien dat niet het geval is, vindt u het dan gepast dat Energiek Heusden die
activiteiten momenteel ontplooit? Welke acties gaat u ondernemen?
Antwoord
Niet van toepassing.

Vraag 3
Indien dat wel het geval is, waarom heeft u de raad en eventuele
belanghebbenden daar dan niet over geïnformeerd? Heeft u toezeggingen gedaan
in het kader van medewerking aan dat concrete plan?

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Antwoord
In dit stadium is sprake van een verkenning van de mogelijkheden door de
initiatiefnemer Renewable Factory (REF). Mede op verzoek van de gemeente
onderzoeken zij samen met Energiek Heusden of er voldoende draagvlak is (te
creëren) voor dit initiatief. Het uitgangspunt daarbij is dat op een eerlijke manier
rekening wordt gehouden met omwonenden en dat, waar nodig en mogelijk,
materiële nadelen worden gecompenseerd. Daarnaast is een belangrijke
voorwaarde van het college, conform het coalitieakkoord, dat het financieel
rendement van dergelijke grootschalige duurzame energieprojecten voor een
belangrijk deel ten goede komen aan de lokale gemeenschap.
Wij ondersteunen dit initiatief waarbij eerst wordt gezocht naar draagvlak door in
gesprek te gaan met betrokken omwonenden. Dit past ook in de Heusdense
gedachte dat initiatiefnemers van ontwikkelingen eerst in gesprek gaan met de
directe omgeving voordat enige formele stap wordt gezet. Er zijn dan ook nog geen
formele toezeggingen gedaan.

Vraag 4
Is er door het College met Energiek Heusden afgestemd welke locaties voor
plaatsing van windmolens binnen de gemeente in aanmerking komen, anders dan
genoemd in de kadernotitie uit 2009?
Antwoord
Nee, zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 5
Kan het College ons toezeggen dat er geen vergunningen c.q. besluiten met
betrekking tot de plaatsing van windmolens worden verleend c.q. genomen tot een
nieuwe kaderstellende notitie over dit onderwerp de procedure binnen de raad
heeft doorlopen?
Antwoord
Zoals bij vraag 1 aangegeven is er geen noodzaak om een nieuwe kaderstellende
notitie over dit onderwerp op te stellen aangezien dit initiatief past binnen de
bestaande kaders. Voor het plaatsen van deze windmolens is wel een
bestemmingsplanwijziging nodig en de benodigde ruimtelijke procedure zal
natuurlijk via de reguliere weg aan u worden voorgelegd.

Vraag 6
De hele gang van zaken veroorzaakt nogal wat onrust onder inwoners van
Doeveren, Heesbeen en Heusden. Wat gaat u doen om die onrust weg te nemen?
Antwoord
Hoewel een dergelijk initiatief inderdaad onrust kan veroorzaken blijken
omwonenden het ook te waarderen dat er eerst met hen wordt gepraat alvorens er
formele stappen gezet worden. Er hebben enkele inwoners gebeld met vragen
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hierover. Zij zijn geïnformeerd conform het antwoord op vraag 3. Desgewenst gaan
wij nader met hen in gesprek.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

