Technische vragen :
Na alle informatie die wij van de gemeente hebben mogen ontvangen in
relatie tot de windturbines binnen Vijfheerenlanden, blijven er voor onze
fractie toch nog een aantal vragen openstaan waar wij graag het antwoord op
ontvangen.
De vragen
-

Graag ontvangen wij de volledige lijst met zoekcriteria voor de
zoekgebieden voor windturbines in Vijfheerenlanden.
De zoekgebieden zijn gevonden door de wettelijke kaders, voor de bouw
van windturbines, en gebieden met ernstige beperkingen waarmee
gebieden zijn uitgesloten, op de kaart in te tekenen. De gebieden die
uitgesloten zijn, zijn gebieden die te dicht bij woningen (500 meter), in
natuurgebieden, te dicht rondom kernen (900 meter) of in
stiltegebieden vallen. Een aanvullend kader hierop is dat we
windturbines zo dicht mogelijk langs grote infrastructuur willen
plaatsen. Dit wordt ook binnen de U16 als ontwerprichting
gehanteerd.

-

Wordt de raad nog in de gelegenheid gesteld aanvullende criteria vast
te stellen en tot wanneer kan dat?
De kaders, zoals die nu gevolgd worden, zorgen dat er geen
windturbines in natuurgebieden komen en zien er op toe dat er zo min
mogelijk overlast optreedt voor inwoners. Indien nodig kunnen er nog
maatwerkvoorschriften worden toegepast in het proces van
vergunningverlening. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke plaatsing.
Hieronder valt bijvoorbeeld de stilstandmogelijkheid voor slagschaduw
beperking.

-

Volgens een schrijven aan www.TegenwindZijderveld.nl geeft u aan dat
de provincie aangegeven heeft dat een door Tegenwind Zijderveld
genoemd zoekgebied is uitgesloten. Graag ontvangen wij een afschrift
van het schrijven van de Provincie Utrecht waaruit blijkt dat het door
hen genoemde zoekgebied niet in aanmerking komt voor windturbines.
Het betreft het gebied ten noordoosten van de A2 en iets ten zuiden
van het huidige windpark Altena.
In een mail aan Tegenwind Zijderveld is toegelicht dat het gebied ten
oosten van de A2 niet in aanmerking komt voor windturbines, omdat
dit is aangemerkt als weidevogelgebied. Dit is opgenomen in de
provinciale plannen.
Een overzicht hiervan vindt u via deze link:
https://webkaart.provincieutrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=86513443ea3646c488d5
62e60c54fe81

Hieronder ziet u een uitsnede uit deze kaart.

-

De raad heeft nog niet zo lang geleden de concept landschapsvisie
vastgesteld. De raad heeft daarbij in meerderheid aangeven te willen
gaan voor zonne-energie op agrarische gebouwen en kleine
windmolens. Hoe verhoudt dat zich tot de uitspraken dat onze
gemeente wil gaan voor 3 grote windturbines. Is dit niet in tegenspraak
met elkaar?
Uw raad heeft op 28 mei 2020 besloten dat u, voor het RES-bod 2030,
inzet op 3 windturbines van tenminste 5,6 MW en grootschalig zon op
dak.
Daarnaast heeft uw raad onlangs een opiniestuk ten behoeve van de
landschapsvisie behandeld. In de landschapsvisie, waarvan het
concept op dit moment nog niet klaar is, wordt vooruit gekeken naar
duurzame energieopwekking voor de jaren na 2030. Hierbij hebt u
aangegeven dat u voornamelijk voor zon op agrarische daken en kleine
windmolens wil gaan. Dit zijn twee trajecten die naast elkaar lopen.

