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Bruchem, 12 januari 2017
Onderwerp: Inspraakreactie windenergie zaltbommel 12 januari 2017
Geachte raadsleden,
Mijn naam is Eelco Bots en ik ben directeur bij Windunie Development. Ik spreek hier namens het
bestuur van Vereniging windmolenpark Bommelerwaard-A2, een groep lokale initiatiefnemers uit
het plangebied. Na afloop kunt u mij of een van de andere leden altijd aanspreken voor eventuele
vragen.
De vereniging is blij dat de gemeenteraad zich uit gaat spreken over wel of geen planologische
medewerking aan het windpark van 3 windturbines. Het is goed dat er nu een besluit genomen
wordt zodat de vereniging maar ook de inwoners van Zaltbommel duidelijkheid krijgen wat de
gemeente wil. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de volgende punten onder uw
aandacht te brengen:
1) Participatie: een dorpsmolen voor de inwoners van Zaltbommel en Maasdriel
Het windpark wordt van en vóór het gebied. De vereniging heeft in de afgelopen maanden een
vergaand voorstel voor participatie ingediend! Tegen een aantrekkelijk rendement kunnen inwoners
investeren in een eigen dorpsmolen. De vereniging staat een molen af aan een burgercoöperatie die
profiteert van de opbrengsten van de molen. Zo blijft het profijt in het gebied. De inwoners worden
eigenaar van de molen. De vereniging houdt twee molens in bezit. Als de gemeente planologische
medewerking verleent zal een samenwerkingspartner direct beginnen met het verder concretiseren
van de participatie in overleg met de inwoners van Zaltbommel en Maasdriel.
2) Uw duurzaamheidsdoelstelling
Duidelijkheid over de komst van het windpark is ook belangrijk met het oog op uw
duurzaamheidsdoelstelling. Uw raad heeft in maart 2016 besloten dat u 16% van de energiebehoefte
duurzaam en lokaal wil op wekken in 2020. Het windpark levert hier met circa 50% (van de 16%) een
belangrijke bijdrage aan.
3) Profijt
Wij betreuren het dat in het gebied de onderlinge verhoudingen onder druk staan. Met name de
lange onduidelijkheid in dit dossier doet daar geen goed aan. Het is goed dat er nu een besluit
genomen wordt zodat de onzekerheid deels verdwijnt, zowel voor de initiatiefnemers als voor de
overige omwonenden. Verder is het goed te melden dat er een profijtregeling is afgesproken voor de
mensen die het dichts bij wonen.
 Aan omwonenden binnen een straal van 1.250m van de windturbines wordt een budget van
minimaal € 150.000,- in 20 jaar maatschappelijke compensatie beschikbaar gesteld.
 Voor de 14 huishoudens binnen het zoekgebied stelt de vereniging circa € 850.000,beschikbaar over een periode van 20 jaar als tegemoetkoming voor eventuele hinder van het
windpark.

 Initiatiefnemers doen vooraf een voorstel aan bewoners voor planschade en nemen de helft
van het maatschappelijke risisco voor eigen rekening voor de groep bewoners die in een
reguliere procedure ook recht zouden hebben op planschade.
4) Locatie
Bij het vaststellen van de structuurvisie Buitengebied heeft u, de gemeenteraad, in 2012 het gebied
tussen de A2 en het spoor als zoekzone voor windenergie aangeduid. De vereniging heeft op verzoek
van de gemeente aanvullende onderzoeken gedaan in de afgelopen maanden. Dit betreffen
onderzoeken naar geluid, externe veiligheid en slagschaduw en het opstellen van een concept NRD.
Hieruit blijkt dat op deze locatie 3 windturbines binnen de wettelijke kaders mogelijk zijn. Belangrijk
om u te realiseren dat ‘binnen de wettelijke kaders’ niet betekent dat er nooit hinder kan zijn. Ook de
snelweg en spoorlijn zal aan de wettelijke kaders voldoen en is dominant aanwezig in het gebied.
De vereniging is op verzoek van de gemeente, nu vijf (!) jaar bezig om het windmolenpark te
realiseren en heeft er veel energie ingestoken om dit voor elkaar te krijgen. De vereniging heeft er
begrip voor dat het College het besluit over laat aan de raad. Wij vinden het echter jammer dat het
College zich met deze adviesnota niet gebonden voelt aan het coalitieakkoord en dat er ondanks de
vele gesprekken over o.a. de invulling van participatie geen duidelijk college-standpunt ligt.
Geachte raadsleden: Ik wil mij vanavond in mijn inspraak graag concentreren op een positief
scenario. Als u eind januari instemt met planologische medewerking kunnen wij samen met
gemeente en omwonenden verder aan de slag met de ruimtelijke procedures en
projectvoorbereidingen waarbij ons doel is om in 2020 drie windturbines in Zaltbommel te
realiseren. Dat betekent dat ook de vergunningen nog deze raadsperiode moeten worden verleend.
En dat is hard werken. Graag samen met u.
Dank voor uw aandacht!
NB: voor meer informatie kunt u terecht op www.bommelerwaard-wind.nl
Eelco Bots
Voor de volledigheid vindt u hieronder de tijdslijn van de afgelopen jaren om te komen tot een
windpark.
Ontstaan initiatief
 2010: QuickScan windenergie Zaltbommel (KEMA)
 Langs A2 als meest kansrijke locatie geacht
 2011: Verzoek vanuit gemeente Zaltbommel aan bewoners in het gebied tussen spoor en A2.
Oprichting werkgroep ‘Windpark Inktford’
 2012: Vaststelling zoekgebied windenergie in Structuurvisie buitengebied Zaltbommel.
Werkgroep
 2012-2013: Werkgroep verkent mogelijkheden en draagvlak.
 2013: Haalbaarheidsonderzoek (gemeentes Zaltbommel, Maasdriel en PHTB)
 2013: Verzoek provincie Gelderland aan gemeentes
Brief gemeente Zaltbommel aan de provincie dat zij mogelijkheid verder willen onderzoeken.
 Provincie Gelderland neemt Zaltbommel op in Windvisie.
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 2013: Haalbaarheidsonderzoek (gemeentes Zaltbommel, Maasdriel en PHTB)
 2013: Verzoek provincie Gelderland aan gemeentes
Brief gemeente Zaltbommel aan de provincie dat zij mogelijkheid verder willen onderzoeken.
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 2014: Nieuw coalitieakkoord
 2015: Verzoek voor een principeakkoord
 2016: Heroverweging windenergie duurzaamheidsnota en verschillende moties

