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Aanleiding
In de duurzaamheidsagenda ‘Heel Heusden Duurzaam’ is de ambitie opgenomen om in 2050 als
gemeente energieneutraal te zijn. Een van de doelstellingen uit de agenda is het meer opwekken van
duurzame energie binnen onze eigen gemeentegrenzen. Windenergie is een van de vormen waardoor
dit gerealiseerd kan worden. In de ‘Ambitiekaart Energie’ die in april 2019 is vastgesteld door de raad
wordt gesproken over het actualiseren van de ‘Kadernotitie plaatsingsmogelijkheden windturbines in
de gemeente Heusden’.
In dezelfde raadsvergadering van 2 april jl. heeft de gemeenteraad unaniem een motie hierover
aangenomen. In deze motie verzoekt de raad ons:




“om ten spoedigste, doch uiterlijk in de raadvergadering waarin de Regionale Energie en
Klimaat Strategie is geagendeerd, een notitie Windenergie, waarin de visie m.b.t. windenergie
in de gemeente Heusden is opgenomen aan de raad ter vaststelling voor te leggen
deze notitie op soortgelijke wijze (d.m.v. schaalverdieping) tot stand te laten komen als de
visie op zonnevelden”.

Op dat moment was de planning dat de Reks vastgesteld zou worden voor eind 2019. Vervolgens is
door de portefeuillehouder toegezegd dat de notitie Windenergie in december 2019 aan de raad wordt
voorgelegd. Dit is ook in de raadsplanning opgenomen.
Informatie
Inmiddels is de planning voor het vaststellen van de REKS gewijzigd. De planning is om het concept
van de REKS in mei aan te bieden aan het Rijk en deze in maart 2020 in de raad te behandelen.
Mogelijk gaat de planning verder uitlopen.
Wij hebben vandaag besloten om de notitie Windenergie op te laten stellen door BügelHajema en de
eventuele financiële gevolgen hiervan te verwerken in de tweede bestuursrapportage. In onze
opdracht zit ook een zorgvuldig participatietraject. Onder andere hierdoor wijzigt de raadsplanning. De
planning is nu om de notitie Windenergie uiterlijk in de raadsvergadering van maart 2020 te
behandelen, mogelijk nog iets eerder en in ieder geval voordat de REKS wordt vastgesteld.
Communicatie
Wij zullen de belangrijkste stakeholders ook informeren over ons besluit.

