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Bepalen definitie draagvlak windmolens in de Beekbergsebroek 

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond: 
1. In te stemmen met de concept handreiking draagvlak windmolens Beekbergsebroek; 
2. De raad voor te stellen om de concept handreiking te behandelen in een PMA-bijeenkomst in 

de periode dat de concept gebiedsvisie Beekbergsebroek ter inzage ligt (22 november tot 3 
januari 2017); 

3. De raad daarmee in de gelegenheid stellen dat hij een besluit kan nemen over de definitie van 
draagvlak voor windmolens in de Beekbergsebroek, voorafgaand aan de raadsbehandeling 
van de eindconcept gebiedsvisie Beekbergsebroek. 

 
 

Openbaarheid 

 

 voorstel/besluit wel openbaar      

 toelichting wel openbaar  

 bijgevoegde stukken wel openbaar  
    o Concept handreiking draagvlak windmolens 

Beekbergsebroek 
o Concept raadsvoorstel 
o Concept raadsbesluit 
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Samenvatting 
Op 15 januari 2015 besloot de raad dat er een gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek kwam. De 
raad gaf als kader mee dat eventuele windmolens alleen in de visie opgenomen werden wanneer 
hiervoor draagvlak is. Omdat draagvlak een begrip is dat voor meerdere uitleg vatbaar is, heeft het 
college een handreiking gemaakt. Die notitie gaat uit van twee mogelijkheden, namelijk dat de raad 
kiest voor een reguliere procedure van een bestemmingsplanwijziging (met daarin waarborgen voor 
bewoners om hun mening te geven) of voor een traject waarin draagvlak stapsgewijs wordt bepaald.  
  
Als de raad kiest voor een traject over draagvlak, dan is het advies om een standpunt over draagvlak 
voor windmolens in twee stappen te nemen. Eerst bepaalt de raad of er de afgelopen periode 
voldoende informatie ontstaan is om de vraag te beantwoorden of er draagvlak is. Is het antwoord ‘ 
ja’, dan bepaalt de raad meteen of er draagvlak is. Is dat draagvlak er, dan stelt hij de gebiedsvisie 
met zoekzones vast (scenario 1). Zo niet, dan gaan de zoekzones uit de gebiedsvisie (scenario 2). 
Wanneer de raad niet vindt dat er voldoende informatie is (scenario 3), dan moeten er aanvullende 
inspanningen worden geleverd. De raad doet dan het volgende: 

A. Hij stelt de gebiedsvisie vast inclusief de zoekzones (opdat de visie verder kan), maar maakt 
voor de zoekzones een voorbehoud; 

B. Hij besluit hoe na de inspanningen draagvlak wordt gemeten. De raad bepaalt dan welke 
bewoners worden gevraagd en welke methode wordt gebruikt.  
 

De handreiking gaat uit van drie mogelijke groepen bewoners: 
1. Iedereen die woont in het gebied waar enig slagschaduw- of geluidseffect mogelijk is; 
2. Alle bewoners van Apeldoorn; 
3. Een nader door de raad te noemen groep. 

 
De handreiking gaat uit van vier mogelijke manieren om te meten: 

a) Een onafhankelijke peiling (kwantitatief); 
b) Een einddebat over of het draagvlak gecreëerd is (kwalitatief); 
c) Een voorstel van deA waaruit duidelijk wordt in welke mate de bewoners van groep 

1, 2 of 3 de windmolen(s) daadwerkelijk adopteren middels financiële deelname, 
bijvoorbeeld de aanschaf van ‘winddelen’; 

d) Een nader door de raad te noemen methode. 
 
Voor verdere informatie: zie concept raadsvoorstel. 
 
 




