
DIGITALE INLOOPAVOND WINDPARK WM&W
2 juni 2021 & 7 juni 2021
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Verzoek om de camera uit te zetten

Digitaal vergaderen
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Verzoek om de microfoon op mute te zetten

Vragen? Aan het eind van de presentatie is hier voldoende tijd voor
• Handje omhoog

• Camera aan

• Microfoon aan
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Tijd Onderwerp Spreker

15 minuten Vitaal West Maas & Waal Jan van Lent

15 minuten Ruimtelijke verkenning, participatie & Marc Kreft

compensatie

45 minuten Vragen

Agenda
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VITAAL WEST MAAS & WAAL

15 minuten Jan van Lent
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1. Probleemschets WM&W

2. Huidig beleid WM&W

3. De oplossing – Gebiedscoöperatie Vitaal West Maas en Waal

https://www.vitaalmaasenwaal.nl/

Vitaal West Maas & Waal
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https://www.vitaalmaasenwaal.nl/
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Ruimtelijk & Sociaal:

• Buitengebied verandert als gevolg van ontwikkelingen in de agrarische sector:

• Schaalvergroting, leegstand en zoektocht naar andere verdienmodellen
• Oftewel: Risico op verpaupering en ondermijning

• Gemeente ligt op drie-regiopunt:

• RES regio’s: Rivierenland, NO-Brabant, Arnhem-Nijmegen
• Als gemeente en bewoners zullen we veel projecten ervaren

• Ons buitengebied is kansrijk voor wind en zon, gevolg:

• Projectontwikkelaars  Regie uit handen Wegvloeiende lusten

Probleemschets WM&W
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Regionale energie strategie:
• RES-bod 1.0: 0 windturbines, 0,030 TWh zonnevelden en 0,018 TWh

zon op dak.
• Reden géén wind: op dit moment heeft gemeente nog geen beleid 

hiervoor.
• Gemeente WM&W is wél aangemerkt als zoekgebied voor wind én 

zon. 
• 2023 volgt RES-bod 2.0: Op dit moment géén garantie dat wind daar 

niet bij zit. 

Gemeente:
• Ontwikkelt op dit moment beleid (=toetsingskader) voor zon- én 

windprojecten.
• ‘Cablepooling’ als kans in ‘Beleidsvisie zon’

- Voor zon beperkte netcapaciteit (Wamel reeds een zoninitiatief).
- Combinatie en concentratie van wind en zon: complementair en meervoudig 

ruimtegebruik. 

Conclusie: WM&W is zeer aantrekkelijk voor projectontwikkelaars 
van windprojecten

Huidig beleid
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Bundelen 
grondeigenaren

Leden met grond zijn 
gebundeld en 

ontvangen sociaal 
aanbod bij projecten  

Procesparticipatie

Leden hebben een stem 
bij de ontwikkeling van 

projecten

Financiële participatie

Leden participeren financieel 
in projecten en ontvangen 

rendement 

Gebiedscoöperatie als oplossing!
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Vitaal Maas & Waal draagt bij aan een vitaal én duurzaam Land 
van Maas en Waal waarin boeren, burgers en bedrijven het 
prettig vinden om te ondernemen, te wonen en te recreëren.

Het doel is: Regie in lokale handen, door:

• Proactief te handelen

• 100% lokaal eigenaarschap

• Samenwerking en burgerparticipatie

• Opbrengsten voor lokale gemeenschap  evenwichtige 
verdeling van lusten & lasten

Onze Visie & Missie

Onze leefruimte, ons 
landschap en dus ook 

onze energie! 
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• Coöperatieve vereniging

• Lidmaatschap

• Inmiddels ~150 leden in West Maas & Waal
• Voorwaarde: inwoner van West Maas & Waal

• Zeggenschap in beginsel gelijk

• Bestuur: max. 5 leden

• grondeigenaren 
• niet-grondeigenaren

• Raad van advies

• Samenwerking met Arcadis

Onze Organisatie
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RUIMTELIJKE VERKENNING, PARTICIPATIE 
& COMPENSATIE
15 minuten Marc Kreft
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1. Even voorstellen…

2. Ruimtelijke verkenning

3. Hinder

4. Participatie

5. Planning

Ruimtelijke verkenning, 
participatie & compensatie
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Marc Kreft – Senior Project Manager

Team energietransitie & industrie 

Kay van Hulst – Adviseur

Team energietransitie & industrie

Even voorstellen…
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Ruimtelijke verkenning
Input

Output

Ambitie

Beoordelingscriteria      
wind & zon

Zoekgebieden

(On)mogelijkheden per 
zoekgebied en RES-

zoekgebieden

Potentiële locaties

Belangstelling grondeigenaren, 
gebiedsdeal en participatieplan

Locatie & project met 
draagvlak
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Ruimtelijke verkenning
Afstand tot bewoning:

• Kernen (streven naar ca. 
1.5 Km afstand)
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Ruimtelijke verkenning
Afstand tot bewoning: 

• Groepen woningen (streven 
naar ca. 500 m)

• Solitaire woningen (streven 
naar ca. 400 m)
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Ruimtelijke verkenning
Ruimtelijke belemmeringen:

• Buisleidingen & 
hoogspanningslijnen

• Realistische afstand van het 
net-inpassingspunt 
Puiflijk/Druten

HS-station Puiflijk/Druten
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Ruimtelijke verkenning
Natuurwaarden: 

• Natura 2000-gebieden 

• Gelders Natuurnetwerk
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Ruimtelijke verkenning
Overige aandachtspunten: 

• Afstand tot recreatieconcentratiegebieden: 

1. Over de Maas
2. De Schans
3. De Gouden Ham
4. Tuinen van Appeltern

• Landschappelijke inpassing: 

Lijnopstelling langs een ruimtelijk element

Bron: Gemeente West Maas en Waal. (2017). 
Structuurvisie Recreatieconcentratiegebieden 2026
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Lasten en lusten
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• Geluidhinder

• Dichtstbijzijnde woningen op ca. 400 m (wettelijke norm = ca. 300 m)
• Slagschaduw

• Landschap

• Natuur
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Lasten en lusten
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1. Mitigerende & Compenserende maatregelen  Bovenwettelijke maatregelen
• Gesocialiseerde grondvergoedingen
• Minnelijke planschade
• Maatwerk maatregelen

2. Sociale participatie
• Omgevingsfonds

3. Burgerparticipatie / Financiële participatie
• Lokaal mede-eigenaarschap
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• Gesprekken met omwonenden en indienen principeverzoek - juni 2021

• Uitspraak gemeente op het principeverzoek - najaar 2021

• Nadere (milieu)onderzoeken en uitwerking participatie & compensatie - eerste helft 2022

• Opstellen en indienen vergunningaanvraag - medio 2022

• Start bouw - 2025

Planning
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VRAGEN?
45 minuten
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Digitaal vergaderen
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Vragen? 
• Handje omhoog
• Camera aan
• Microfoon aan



AFSLUITING 
DANK VOOR JULLIE AANDACHT!
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