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Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:  
 
Constaterende dat,  

• Tegen kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie in de huidige vorm, veel 
maatschappelijke weerstand bestaat; 

• Uit het participatietraject een aantal duidelijke opvattingen te destilleren valt; 
• Het college geen afstandscriterium in de Kadernota wil opnemen, omdat deze onvoldoende 

juridisch onderbouwd zou zijn.  
 

Overwegende dat,  
 

• De vaststelling van de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie ingrijpende 

gevolgen heeft voor de komende 30 jaar waar het gaat om leefbaarheid, ontwikkeling van 
het buitengebied, ecologie, agrarische sector en recreatie in het buitengebied; 

• Uit het participatietraject en de onlangs gehouden petitie blijkt dat de inwoners van de 
gemeente Waalwijk het afstandscriterium erg belangrijk vinden; 

• De raad, in het kader van de energietransitie, het klimaatakkoord en de REKS, zijn 
verantwoordelijkheid dient te nemen om ingrijpende keuzes te maken; 

• Het vanuit oogpunt van draagvlak en vertrouwen van onze inwoners en die van andere 
belanghebbenden, het van belang is om nu eenduidige keuzes te maken; 

• Afstandscriteria duidelijkheid bieden aan inwoners, projectontwikkelaars en de gemeente; 
• Uit het participatietraject en de onlangs gehouden petitie, blijkt dat de eerder door de raad 

vastgestelde afstandscriteria op draagvlak kan rekenen, waarmee ook recht gedaan wordt 
aan het uitgangspunt van de coalitie: samen duurzaam vooruit;  

• Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor onze inwoners, altijd een 0-meting dient 

plaats te vinden, voordat er windturbines worden geplaatst.  
 

Besluit: 
 
Het dictum van het besluit als volgt te wijzigen: 
 

1. Kennis te nemen van het participatieverslag (versie 19 oktober 2020), bureau Stroom; 

2. Kennis te nemen van het Onderzoeksrapport `Resultaten van de enquête over de 
Concept-Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie onder de inwoners van de 
gemeente Waalwijk` (versie: 14 oktober 2020), bureau Stroom; 

3. Kennis te nemen van de gemeentelijke beantwoording van de ingekomen reacties, zoals 
opgenomen in de Reactienota (versie: 2 december 2020) en de indieners van de 

ingekomen reacties schriftelijk te informeren over uw raadsbesluit; 
4. De bij dit raadsvoorstel gevoegde Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie vast 

te stellen, met dien verstande dat de nota wordt gewijzigd dan wel wordt aangevuld op 
basis van de besluitvorming over de onderstaande punten; 

5. Dat zowel voor het zoekgebied (plan M.E.R.) als voor het Ecopark/Haven 8 Oost Afronding 
(project M.E.R.) een uitgebreide M.E.R.-procedure doorlopen dient te worden. In deze 
procedure omwonenden de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen bij de 

commissie M.E.R.; 
6. In de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie een afstand criterium op te 

nemen van minimaal 750 meter voor een woning in de bebouwde kom en een afstand van 
400 meter voor een woning in het buitengebied, waarbij uitgegaan wordt van de definitie 
bebouwde kom zoals aangegeven in de interim omgevingsverordening van de provincie 

Noord-Brabant. In de uitgebreide MER-procedures: 
- Het harde afstandscriterium op te nemen en uit te werken zoals in de gewijzigde 

kadernota is opgenomen.  
- Vooraf geen keuze wordt gemaakt voor een opstelling in lijn of clusters van windturbines 
en beide varianten worden uitgewerkt in de uitgebreide MER-procedure.  
Dat het afstandscriterium en de uitkomsten van de MER ten aanzien van de opstelling van 
windturbines dienen te worden vastgelegd in de ruimtelijke regels van een bestemmings- 
of omgevingsplan dan wel in beleidsregels ten behoeve van het verlenen van 

omgevingsvergunningen. 
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7. Het uitvoeren van 0-metingen voor de realisatie van windmolens een vereiste is om 

rechtszekerheid te bieden aan onze inwoners. Het college opdracht te geven om voor de 
realisatie van de windmolens, een uitvoeringsplan voor een 0-meting  door een 
gespecialiseerd bedrijf in geluidsmetingen, voor te leggen aan de gemeenteraad inclusief 
de financiering;  

8. Bij een heroverweging van de meeste efficiënte respectievelijk effectieve technieken voor 

de opwekking van zonne-/windenergie, zal het college  voorafgaand aan een voorgenomen 
wijziging een voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad, met uiteenzetting van 
de consequenties van deze wijzigingen voor de in de kadernota genoemde 
uitgangspunten; 

9. Dat bij het opstellen van M.E.R.-rapportages, waarbij ook de consequenties van 
windturbines voor de volksgezondheid worden onderzocht, tevens een advies van de GGD 
wordt betrokken; 

10. De vastgestelde Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie te gebruiken als 
inbreng voor het concept-bod vanuit de REKS Hart van Brabant; 

11. De vastgestelde Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie op de gebruikelijke 
wijze bekend te maken; 

12. Dat ingeval van uitbreidingen of wijzigingen die van invloed zijn op het aangewezen 
zoekgebied, het Ecopark/Haven 8 Oost afronding, ten allen tijde zullen worden voorgelegd 

aan de gemeenteraad van Waalwijk; 
13. De uitgangspunten voor financiële participatie zoals in de kadernota zijn opgenomen over 

50% lokaal eigendom en terugvloeien van revenuen ook gelden als een partij overgaat tot 
herontwikkeling van projecten voor de grootschalige opwek van duurzame energie.   

14. Het college op basis van het gewijzigd raadsbesluit opdracht te geven te starten met de 
voorbereidingen van uitgebreide milieueffectrapportage voor de twee zoekgebieden; 
Een bedrag van € 350.000,00 beschikbaar te stellen voor de diverse uit te voeren 

werkzaamheden  
waarvan: €250.000,00 ten laste van de reserve duurzaamheid en €100.000,00 te 
bekostigen uit de algemene reserve,  

15. De begrotingswijziging 2021/006 met in achtneming van het gestelde onder 14 gewijzigd 
vast te stellen. 
 

De raad voornoemd, 

De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 

G.H. Kocken     drs. A.M.P. Kleijngeld 
 

 
Aangenomen zonder hoofdelijke stemming 

Aangenomen met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen 

Verworpen met ____  stemmen tegen en  ____  stemmen vóór 

 

Geacht tegengestemd te hebben:………………………………………………………………………………………….  
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Naam fractie en ondertekening: 
 
LokaalBelang: 
 
 
 

VVD: 
 
 
 

GroenLinksaf: 

 
 
 

CDA: 

 

 
 

D66: 
 
 
 

SGP: 
 
 
 

Lijst IJpelaar: 
 
 
 

ChristenUnie: 
 

 
 

PvdA: 
 
 

 

Lijst Pouw: 
 
 
 

 
 
 


