Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:

Onderwerp:

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De nota van beantwoording en wijziging Ontwerp-beleidskader
Windenergie vast te stellen
2. Het beleidskader Windenergie vast te stellen

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
Uw raad heeft op 14 december 2017 unaniem het ontwerp-beleidskader Windenergie
vastgesteld. Van 20 december 2017 tot en met 31 januari 2018 heeft het ontwerpbeleidskader ter inzage gelegen. In die periode heeft iedereen de gelegenheid gekregen om
zijn of haar zienswijze op het kader te geven. Er zijn 62 zienswijzen binnengekomen. Zowel
van particulieren als van bedrijven en overheden. In de nota van beantwoording en wijziging
wordt op alle 62 zienswijzen ingegaan. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het
toetsingskader aangepast. Dat wordt bij dit voorstel definitief ter vaststelling aan uw raad
aangeboden.
Beoogd effect
Een nota van beantwoording en wijziging waarin uitgebreid ingegaan wordt op de
zienswijzen. Daarmee ligt er een gewijzigd beleidskader Windenergie voor. Het kader geeft
duidelijkheid over de mogelijkheden en eisen waaraan initiatieven om windturbines in
Krimpen aan den IJssel te plaatsen moet voldoen.

Argumenten
1.1 De nota bevat een reactie op alle ingekomen zienswijzen
In de nota van beantwoording en wijziging staat in hoofdstuk 2 een korte samenvatting van
de ingediende zienswijzen. In hoofdstuk 3 worden de te verwachten vervolgstappen
geschetst. Uit de zienswijzen blijkt dat veel indieners niet op de hoogte zijn van het gelopen
proces. Daarom gaan we in hoofdstuk 4 van de nota wat dieper op het gelopen proces in.
Hoofdstuk 5 behandelt per thema de verschillende zienswijzen. Daarmee geven we op de
meeste vragen en opmerkingen een antwoord. Vervolgens staat in hoofdstuk 6 per
zienswijze een antwoord op de vragen en opmerkingen die nog niet beantwoord zijn. Deze
antwoorden verwerken we na goedkeuring in een persoonlijke reactie richting de indieners.
1.2

De nota is op enkele punten verduidelijkt en aangescherpt

Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn enkele punten verduidelijkt dan wel
aangescherpt. Een samenvattend overzicht van de vier wijzigingen is te lezen in hoofdstuk 7
van bijgevoegde nota.
1.3

Er is voldoende gelegenheid geweest voor inwoners, omwonenden en andere
belanghebbenden om te reageren op het beleidskader
Tijdens het tot stand komen van het ontwerp beleidskader is op meerdere momenten
gelegenheid geweest om input te leveren. De laatste stap voor het definitief vaststellen van
het beleidskader Windenergie was de inspraakperiode voor het ontwerp-beleidskader
Windenergie. In voorliggende nota is zorgvuldig en uitgebreid ingegaan op de ingediende
zienswijzen.
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De wijzigingen zijn verwerkt in het ontwerp-beleidskader Windenergie
In bijgevoegd beleidskader Windenergie zijn de vier wijzigingen zoals opgenomen in de nota
van beantwoording en wijziging ontwerp-beleidskader Windenergie verwerkt.

Financiën
Communicatie
Via de digitale nieuwsbrief Windenergie Stormpolder stellen we geïnteresseerden op de
hoogte van het moment waarop uw raad de nota van beantwoording en wijziging en het
beleidskader Windenergie bespreekt. Bij vaststelling gebruiken we eveneens de digitale
nieuwsbrief om geïnteresseerden actief te informeren over uw besluit.

Uitvoering
Na vaststelling van zowel de nota als het kader door uw raad ontvangen alle indieners van
een zienswijze een persoonlijke reactie. Het definitief beleidskader wordt op de website
geplaatst en zal overhandigd worden aan toekomstige initiatiefnemers. Het beleidskader
wordt gebruikt om initiatieven voor het plaatsen van windturbines te beoordelen.
Bijlagen
1. Nota van beantwoording en wijzigingen ontwerp-beleidskader Windenergie
2. Beleidskader Windenergie

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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M.W. Vroom
burgemeester

is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d
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besluit:

1.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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