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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vragen van A. van Schie
(ingekomen 23 mei en antwoorden verzonden door het college op 27 juni 2012)

In de commissie S&R van januari 2012 hebben we gesproken over het voornemen van Energie-U om op
Lage Weide een windpark van acht of van veertien windturbines te ontwikkelen. Naar aanleiding van
die bespreking zijn er nog twee commissiebrieven verschenen en is er een druk bezochte
raadsinformatieavond georganiseerd. Conclusie van de nagekomen informatie is dat een aantal
partijen het wenselijk vindt om minimaal een variantenstudie te doen en een Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse (MKBA) te betrekken in het planproces.
1.

Is het college bereid om een variantenonderzoek te (laten) doen waarbij het handboek
risicozonering van SenterNovem en de afstand tot bestaande bouw (400-600m) wordt
meegenomen? Zo ja, wanneer denkt het college de raadscommissie en bewoners hierover te
kunnen informeren en hoe gaat het college verschillende belanghebbenden betrekken bij de
uitgangspunten voor het variantenonderzoek? Zo nee, waarom niet?

Ja. De toetsing van de opstellingsvarianten aan het Handboek risicozonering Windturbines van
SenterNovem 1 uit januari 2005 maakt onderdeel uit van de milieueffectrapportage. De
uitgangspunten voor het variantenonderzoek worden opgenomen in de startnotitie MER en de
startnotitie MKBA, die het college tegelijk met het startdocument vaststelt.
In het voortraject betrekken we bewoners en andere belanghebbenden bij de formulering van
de onderzoeksvragen in een klankbordgroep. Over deze klankbordgroep bent u eerder
geïnformeerd.
2.

Is het college bereid de maatschappelijke effecten van het voorgenomen windpark in de
verschillende varianten te (laten) onderzoeken in een MKBA? Het gaat dan om effecten als
gezondheid, waarde van onroerend goed, ruimtelijke effect en (toekomstige)
ontwikkelmogelijkheden van ondernemingen in de nabijheid van het windpark. Zo ja, wanneer
denkt het college de raadscommissie en bewoners hierover te kunnen informeren en hoe gaat
het college verschillende belanghebbenden betrekken bij de uitgangspunten voor de MKBA? Zo
nee, waarom niet?

Ja. Na de zomer stelt het college het startdocument en de twee startnotities vast. In het
voortraject betrekken we bewoners en andere belanghebbenden bij de formulering van de
onderzoeksvragen via de klankbordgroep. Het startdocument en de startnotities MER en MKBA
gaan vanzelfsprekend naar de Commissie Stad en Ruimte. Daarnaast organiseert de gemeente
consultatiebijeenkomsten over de startnotitie MER en MKBA.
In februari 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht met 24 stemmen voor en 6
tegen een motie aangenomen waarin ze haar zorgen uit over het windpark op lage weide en aangeeft
dat de inwoners van de gemeente gevrijwaard dienen te blijven van schadelijke effecten en overlast
van het windpark. 2
3.

Op welke wijze denkt het college het bestuur van buurgemeente Stichtse Vecht en haar
inwoners te betrekken bij de planvorming rond het windpark Lage Weide?

Voorafgaand aan de motie in de raad heeft het college van burgemeester en wethouders van
Stichtse Vecht aan het college van burgemeester en wethouders in Utrecht per brief de zorgen
van haar inwoners over de plannen om windmolens te realiseren op Lage Weide kenbaar
gemaakt. In de reactiebrief van 30 maart 2012 hebben wij aan het bestuur van Stichtse Vecht
laten weten ook bewoners uit Stichtse Vecht te betrekken bij de MKBA en de
milieueffectrapportage en hun inbreng hierop te vragen. Wij bieden bewoners van Stichtse
Vecht de mogelijkheid deel te nemen aan de onder 1 en 2 genoemde klankbordgroep, evenals
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De uitvoeringsdiensten Octrooicentrum Nederland, Economische VoorlichtingsDienst en SenterNovem vormen sinds 1 januari 2010 één
uitvoeringsagentschap van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onder de naam Agentschap NL
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aan de genoemde consultatiebijeenkomsten.
Met het bestuur van Stichtse Vecht stemmen we bilateraal af.
In de media zijn berichten verschenen over de rol van defensie bij de planontwikkeling van
grootschalige windparken. De turbines zouden binnen 75 km een effect hebben op radarinstallaties.
4.

Heeft de gemeente of Energie-U op enig moment contact gehad met defensie over het effect
van het voorgenomen windpark op de radarinstallaties? Zo ja, wat was de conclusie van het
overleg? Zo nee, is het college bereid te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de nieuwe
richtlijnen van het ministerie van defensie en de procedures daarover te communiceren met de
raad, al dan niet in een aangepast planproces?

Ja. Defensie heeft gemeld, dat de radarverstoring van windturbines op Lage Weide naar
verwachting beneden de maximale verstoringsnorm blijft. Defensie heeft voor deze uitspraak
gebruik gemaakt van eerder uitgevoerd onderzoek door TNO naar effecten van windturbines op
Lage Weide op de radar in Soesterberg. Ook is aangegeven dat de nieuwe rekenmethodiek naar
verwachting een gunstige uitwerking heeft voor Lage Weide.

