18 augustus 2021

Inleiding op omgevingsraad Wind voor Buren
Het participatieproces rond het initiatief Wind voor Buren is afgerond. Om de omgeving blijvend
betrokken te houden bij het initiatief, stellen de initiatiefnemers van Wind voor Buren voor om een
omgevingsraad in te richten. In de omgevingsraad kunnen omwonenden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties zitting nemen om overleg te blijven voeren met de initiatiefnemers
tijdens de verdere uitvoering van het plan voor deze twee beoogde windmolens. Dankzij de
omgevingsraad kan de omgeving op gestructureerde wijze betrokken zijn bij het initiatief en is er een
herkenbaar punt waar alle betrokkenen en belangen rondom het initiatief samen komen. Dit zorgt
voor korte lijnen tussen betrokkenen en het vergemakkelijkt dat de omgeving inbreng kan hebben.
Hieronder schetsen de initiatiefnemers hoe zij deze omgevingsraad voor zich zien.

Doelen van de omgevingsraad
1. Zorgen voor directe betrokkenheid van de omgeving bij Wind voor Buren.
2. Bijdragen aan goede informatievoorziening van initiatiefnemers naar omgeving.
3. Ophalen en registreren welke gedachten, ideeën, vragen en mogelijk zorgen er leven in de
omgeving met betrekking tot het windinitiatief.
4. De omgeving inzicht geven in wat er bij komt kijken om windmolens te realiseren en wat de
(on)mogelijkheden zijn.
5. Informatie delen over het effect van de windmolens op de omgeving.
6. Bespreken welke vormen van hinderbeperking mogelijk zijn.

Mogelijke bespreekpunten in de omgevingsraad
•

Hoofdlijn: uitkomsten van en openstaande punten uit participatieproces zijn geschikte
onderwerpen voor gespreksonderwerpen van de omgevingsraad.

•

Informatie-uitwisseling over stand van zaken:
- Welke procedures worden doorlopen?
- Wat is de planning?
Inhoud van het ruimtelijke plan:
- Effect op de omgeving en mogelijkheden voor hinderbeperking.
- Maatregelen ter behoud of versterking van landschappelijke en/of ecologische waarden.
- Overige onderwerpen, wensen en vragen vanuit de omgeving met betrekking tot het plan.
Benodigde onderzoeken (onder andere geluid en slagschaduw):
- Wat zijn de uitkomsten van de onderzoeken?
- Welke vragen leven daarover in de omgeving?
- Advies van omgevingsraad voor communicatie over deze onderzoeken?
Invulling van het omgevingsfonds:
- Doelen
- Beheer
- Organisatie
- Besteding
Selectie van uiteindelijke windmolentype:
- Toelichting op type.

•

•

•

•
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- Toelichting op gemaakte keuzes.
- Specifieke onderzoeken (onder andere geluid en slagschaduw) voor het gekozen type.
Bespreken van nut en noodzaak van duurzame energie in het algemeen en windmolens (in
Hof van Twente en Borne) in het bijzonder.
Adviezen aan de initiatiefnemers met betrekking tot communicatie naar bredere omgeving
van de beoogde windmolens.
Adviezen voor betrekken van de omgeving in de periode tussen start ruimtelijke procedure
en realisatie van de windmolens en na realisatie van de windmolens.
Ideeën voor betrekken van omgeving tijdens de exploitatiefase, zoals excursie of open dag.

Bovenstaande is geen uitputtende lijst, maar geeft een indicatie waarover de omgevingsraad kan
spreken.

Kaders en uitgangspunten omgevingsraad
•

•

•

•

•

•

•

Zo open mogelijk
De initiatiefnemers zijn zo open mogelijk met het delen van informatie, rekening houdend
met privacy- en bedrijfsgevoelige informatie. Als bepaalde informatie niet kan worden
gedeeld, wordt toegelicht waarom dat zo is.
Omgevingsraad heeft geen juridische status
Initiatiefnemers nemen de inbreng van de omgeving serieus en doen er veel aan om de
inbreng van de omgevingsraad – indien de omgevingsraad dat wenst - een plek te geven in
het plan. Indien dit niet mogelijk is, wordt toegelicht waarom dat niet kan.
De uiteindelijke beslissing of iets onderdeel van het plan wordt, ligt bij de initiatiefnemers: zij
moeten de investeringen doen in de windmolens en zijn er verantwoordelijk voor dat de
windmolens voldoen aan wet- en regelgeving, financiële haalbaarheid en overige eisen en
normen.
Het uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat de windmolens worden gerealiseerd. Afzien
van de realisatie van de windmolens is wat de initiatiefnemers betreft in beginsel een optie
als er harde begrenzingen zijn die het plan niet haalbaar maken, zoals wetten en normen die
beperkingen opleggen of als het plan financieel niet haalbaar lijkt. Dat neemt niet weg dat de
initiatiefnemers opvattingen uit de omgeving serieus nemen – bijvoorbeeld omwonenden
die aangeven deze beoogde locatie niet geschikt te vinden voor windmolens. Hier gaan de
initiatiefnemers altijd het gesprek over aan, maar wel op de inhoud. De opvattingen uit de
omgeving wegen de initiatiefnemers inhoudelijk en bepalen aan de hand daarvan of zij
tegemoet kunnen komen aan deze opvattingen of niet. Het is dus mogelijk dat opvattingen
uit de omgeving leiden tot aanpassingen aan het plan, maar deze afweging maken de
initiatiefnemers per situatie, gebaseerd op de inhoud.
De omgevingsraad heeft geen juridische status, het is een particulier initiatief.
Hard op de inhoud, zacht op de relatie
Er kunnen meningsverschillen ontstaan tussen bijvoorbeeld de initiatiefnemers en
omwonenden. Daar is uiteraard ruimte voor in de omgevingsraad. Deze meningsverschillen
met elkaar delen is juist onderdeel van het proces. Maar er is een vuistregel voor de omgang
met elkaar: hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Dat betekent dat inhoudelijke
discussies scherp kunnen zijn, maar dat er geen persoonlijke aanvallen ontstaan.
Deelname van omwonenden, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de
omgevingsraad betekent niet dat zij instemmen met de komst van de windmolens. Het
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•

streven is een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de omgevingsraad om zo een
goede afspiegeling van de omgeving te krijgen. Hierbij horen ook mensen en organisaties die
kritisch tegenover het initiatief staan.
De omgevingsraad is niet bedoeld om omwonenden, organisaties en bedrijven te overtuigen:
wie kritisch is op dit initiatief, mag en kan dit blijven. De omgevingsraad is bedoeld om de
omgeving te betrekken bij het initiatief.
Deelname aan de omgevingsraad staat in principe open voor omwonenden en bedrijven
binnen een gebied van 2300 meter (= tien keer de maximale tiphoogte) van de beoogde
windmolens. Maatschappelijke organisaties die binding hebben met het gebied en/of het
thema (duurzame energie, windenergie) kunnen ook deelnemen.

Praktische organisatie
•

Aan het eind van elk overleg van de omgevingsraad bepalen leden van de omgevingsraad en
initiatiefnemers of en wanneer de omgevingsraad weer bij elkaar komt voor overleg. Dan
wordt ook besproken welke onderwerpen in het volgende overleg op de agenda staan.

•

Initiatiefnemers zorgen voor een vergaderlocatie (indien fysieke bijeenkomsten in relatie tot
het coronavirus weer mogelijk zijn) of een mogelijkheid tot videovergaderen.

•

Van elk overleg wordt een verslag gemaakt. Initiatiefnemers zorgen voor een eerste concept
dat ter controle wordt gezonden aan de omgevingsraad.

•

Elk definitief verslag wordt op de website www.windvoorburen.nl geplaatst en daarvan
wordt melding gemaakt in de nieuwsbrief van Wind voor Buren, zodat iedereen die dit wil
kennis kan nemen van het proces in de omgevingsraad en de inhoud van wat wordt
besproken in de overleggen.

•

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die niet meedoen aan de
omgevingsraad, kunnen vragen stellen, opmerkingen maken of suggesties doen aan de
omgevingsraad via info@windvoorburen.nl. In de omgevingsraad wordt dan besproken wie
hierop een antwoord formuleert.
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