
Overzicht (ruimtelijke) procedures windturbines zoekgebied A2 

Jaar Procedure Inhoud Status 

2011-2012 Structuurvisie Buitengebied  Conclusie dat alleen het gebied tussen de rijksweg en de A2 geschikt lijkt voor de vestiging van windturbines.  
 

Raadsbesluit vaststelling structuurvisie  
15 maart 2012 

2013 Bestemmingsplan Buitengebied 
 

In beantwoording op een zienswijze is door het college aangegeven dat het zoekgebied windturbines niet is 
opgenomen in het bestemmingsplan gezien de ruimtelijke impact. Het college is van mening dat hiervoor een 
afzonderlijke bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen. 
 

Raadsbesluit vaststelling 
bestemmingsplan 18 september 2014 

2011-2014 Uitwerking windturbines zoekgebied A2 In 2011 zijn door het college n.a.v. het Klimaatplan gesprekken gestart met bewoners in het zoekgebied over 
mogelijke plaatsing van windturbines. De werkgroep Windpark Inktford is hieruit opgericht. In juli 2013 is door een 
extern adviesbureau onderzoek gedaan naar de plaatsingsmogelijkheden. In januari 2014 heeft de gemeente 
Maasdriel aangegeven niet verder te willen gaan met windenergie. Door de opgerichte  Windvereniging is in 
november 2014 aan de gemeente een verzoek gedaan tot planologische medewerking voor het mogelijk maken van 
windturbines langs de A2. Deze medewerking is tot nu toe niet verleend, gezien het bestuursakkoord ‘Dichter bij de 
burger’. Begin 2014 heeft de gemeente als gevolg van het akkoord de verdere uitvoering van de haalbaarheidsstudie 
niet voortgezet. 
  

 

2014 Bestuursakkoord ‘Dichter bij de Burger’ In het akkoord is opgenomen dat vooralsnog niet wordt gekozen voor windenergie, maar indien op 1-1-2016 blijkt dat 
de duurzaamheidsambitie niet gehaald zou worden, windturbines worden heroverwogen. 
 

Raadsbesluit, bestuursakkoord van 23 
april 2014 

2013-2014 Windvisie Gelderland 
 

Door de gemeente is het zoekgebied A2 aangegeven als mogelijke locatie voor windturbines. Gezien het 
bestuursakkoord ‘Dichter bij de burger’ heeft het college een zienswijze ingediend dat het project ‘on hold’ is gezet. 
De provincie heeft besloten de zoeklocatie niet uit de windvisie te halen. 
 

Provinciale Staten provincie Gelderland 
vaststelling windvisie 12 november 2014 

Jan-maart 
2016 

Duurzaamheidsambitie 
 

De adviesnota met de Duurzaamheidsambitie ligt nu voor. 
 

Ligt nu voor aan gemeenteraad 

Vervolg Medewerking planologische procedure  
 

Als de gemeenteraad wel instemt met het voorliggende raadsbesluit: 

 Gestart kan worden met de bestemmingsplanprocedure (met de gebruikelijke bezwaar en beroep 
mogelijkheden). 

 De gemeente is bevoegd gezag en heeft de regie in het planologische proces. 

 Voor het college is zorgvuldigheid en communicatie naar omwonenden van groot belang. 

 Er moet onderzoek worden uitgevoerd (milieueffectrapportage) naar in ieder geval: 

o Geluid 

o Risicozonering  

o Aanwezigheid van woningen, (spoor)wegen, kabels en leidingen e.d. 

o Slagschaduw 

o Flora- en fauna 

o Landschappelijke inpassing 

o Watertoets 

o Archeologische toets 

 Tussen de gemeente en de Windvereniging wordt een exploitatieovereenkomst afgesloten. Hierin worden ieders 
rollen en verantwoordelijkheden benoemd evenals de kostenverdeling. De gemeente kan hierin ook 
randvoorwaarden stellen, zoals de vorm van participatie bij de realisering en exploitatie van het project. 

 Een voorbeeld van een stappenplan staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/ruimtelijke-ontwikkeling/stappenplan-windproject 

 Het college zal een projectplan maken toegespitst op de zoeklocatie A2 en aan de gemeenteraad voorleggen. 
 

Gemeenteraad bevoegd gezag 

Als de gemeenteraad niet instemt met het voorliggende raadsbesluit: 

 Het college zal het verzoek van de Windvereniging voor planologische medewerking afwijzen. 

 Het college zal de provincie over het besluit informeren.  

 De Windvereniging kan de provincie verzoeken om een inpassingsplan op te stellen.  

 Indien gedeputeerde staten besluit tot het starten van een planologische inpassingsprocedure, zullen wij hier 
conform het raadsbesluit op reageren.  
 

Bij inpassingsplan provincie bevoegd 
gezag 
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