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Geachte fractieleden, 
 
Op 27 mei 2018 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld over het proces rondom 
windenergie. U stelt deze vragen op grond van artikel 42 van de Organisatieverorde-
ning van de gemeenteraad. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
Vraag 1: Is de MER zelf inderdaad klaar?  
a. Zo ja, wanneer is die gereedgekomen? En, waarom is de MER nog niet via de ‘inge-
komen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?  
b. Zo nee, waarom zijn wij daar als raad niet van in kennis gesteld?  
 
Antwoord: Het planMER is nog niet gereed. In onze oorspronkelijke planning gingen wij 
er vanuit dat we de processtap van het naar buiten brengen van een concept-
structuurvisie en het planMER nog konden zetten voor de zomer van 2019. De ter in-
zage legging van een ontwerp en de besluitvorming door de raad zou dan in het najaar 
volgen. Dit doel hebben wij niet gehaald. De opzet van het onderzoek naar de moge-
lijkheden voor het plaatsen van windturbines op de Veluwe (de raad heeft gevraagd de 
gehele gemeente te onderzoeken) heeft voor deze vertraging gezorgd. Zoals u in het 
advies van de Commissie MER heeft kunnen lezen kan het onderzoek naar een derge-
lijke locatie behoorlijk omvangrijk zijn (ook qua kosten). De provincie Gelderland heeft 
onderzoek gedaan naar een gelijksoortig deel van de Veluwe in een ander deel van de 
provincie. Wij hebben er voor gekozen de uitkomsten van dat onderzoek af te wachten. 
Dit zodat we de ervaringen daar kunnen gebruiken om ons eigen onderzoek zo efficiënt 
en kosteneffectief mogelijk te doen.  
 
Vraag 2: Heeft het college ook al het advies van de Commissie voor de milieueffect-
rapportage inzake de MER ontvangen?  
a. Zo ja, wanneer? En, waarom is dat advies nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter 
kennisgeving  
aangeboden aan de gemeenteraad?  
b. Zo nee, waarom is dit advies op de website van de Commissie voor de MER niet te 
vinden bij de ‘lopende adviezen’?  
 
Antwoord: Aangezien het planMER nog niet gereed is hebben wij ook nog geen advies 
gevraagd dan wel ontvangen van de Commissie MER. Daar komt bij dat u ons een 
vraag stelt die kennelijk voor de Commissie MER bedoeld is.  
 
Vraag 3: Is het college wel of niet nog doende met de redactie van de ontwerp-
structuurvisie? 
 
Antwoord: Het college werkt op dit moment niet aan de redactie van een ontwerp struc-
tuurvisie.   
 



 

Blad 2  

Vraag 4: Is het college het met ons eens dat de MER en het advies van de Commissie 
voor de MER zelfstandige documenten zijn en dat deze ook zonder de concept struc-
tuurvisie aan de raadsleden ter kennisgeving  kunnen worden aangeboden, zodat 
raadsleden, maar ook inwoners, zich kunnen verdiepen in deze  belangrijke materie?  
a. Zo ja, waarom heeft het college de raad dan niet, in het kader van een actieve infor-
matieplicht en  proactief handelen, geïnformeerd?  
b. Zo nee, dan verzoeken wij u ons uit te leggen waarom dat niet zou kunnen.  
c. Is het college het met ons eens dat het niet meteen delen van deze belangrijke do-
cumenten, onwenselijk is?   
d. Is het college bereid deze documenten alsnog per ommegaande te publiceren?  
 
Antwoord: Wij zijn het met u eens dat het wenselijk en zinvol is om de uitkomsten van 
de onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het planMER en de beoorde-
ling van die onderzoeken door de Commissie MER te delen met zowel onze inwoners 
en bedrijven als met uw raad. Van het per ommegaande publiceren van documenten 
kan nu nog geen sprake zijn nu het planMER, zoals hiervoor reeds genoemd, nog op-
gesteld moeten worden.  
 
Vraag 5: Is het college bereid ervoor te zorgen dat de ontwerp-structuurvisie en de 
MER of in juni 2019 of in september 2019 (of anderszins buiten een vakantieperiode) 
ter inzage worden gelegd, zodat alle inwoners de gelegenheid hebben zich goed te 
verdiepen in de inhoud en tijdig hun reactie in te dienen?  
 
Antwoord: De ter inzagelegging van stukken die betrekking hebben op de structuurvisie 
windenergie (inclusief het nog op te stellen ontwerp) zal plaatsvinden buiten de vakan-
tieperiode. Dit zal na de zomerperiode van 2019 zijn.  
 
Vraag 6: Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
H.F.B. van Steden   dr. J.W.A. van Dijk 
Secretaris    burgemeester 


