
3 partijen gesprek – 23 mei 2019 

Op donderdagavnod 23 mei heeft het tweede 3-partijen overleg plaatsgevonden. Aan de voorkant 

was gecommuniceerd dat het doel van dit gesprek was om de lijst uit het eerste 3P gesprek aan te 

vullen en onderwerpen op de lijst te categoriseren om vervolg aanpak te bepalen. Dit vanuit de 

insteek “hoe kunnen we met elkaar komen tot mogelijkheden en kansen voor de gemeenschap als 

het park er toch komt”. Alle vragen en onderwerpen die leven moeten hierbij op tafel kunnen 

komen. 

Echter,  de samenstelling van de groep was anders dan in het 3-partijen overleg van 27 maart en 

daarbij leefden er een aantal concrete vragen bij de deelnemers. Gaande het overleg is  besloten er 

meer een vragenavond van te maken. Een aantal thema’s is uitgebreider aan bod geweest, die 

worden hieronder toegelicht. Er zijn ook wat andere zaken kort besproken, die staan niet uitputtend 

in dit verslag opgesomd.  

Aan het begin van het overleg geeft de gemeente nogmaals aan dat de inhoud van dit gesprek niet 

wordt meegenomen in raadsbesluit. Stukken hiervoor zijn al aangeleverd. De grondslag voor het 3 

partijen overleg is de vraag vanuit omwondenen om de partijen bij elkaar te brengen en te kijken of 

je tot elkaar kan komen. Dit is op basis van vrijwilligheid en goede wil van alle partijen.  

 

Windfonds 

Aanwezigen geven aan dat ze het jammer vinden dat er niet meer bekend is over de exacte invulling 

van het windfonds (Voor wie is het windfonds? Wie bekostigt het? Wat mag en kan je met het geld 

uit het fonds doen? Wie bepaalt de voorwaarden van het fonds? Etc).  

De wethouder geeft aan dat er besloten is om de raad eerst te laten beslissen over de intentie om 

een windfonds op te zetten en daarna samen met de omgeving en de raad invulling te geven aan het 

windfonds.  

 

Financiele participatie door initiatiefnemer 

Aanwezigen stellen diverse vragen over de compensatieregeling van de initiatiefnemer.  In welke 

straal krijgen mensen compensatie?  Als je het hebt over overlast, voor wie geldt dat dan? Wat is de 

verdeelsleutel voor de compensatie? Waarom worden de bewoners binnen de straal van 1500 m wel 

gecompenseerd en daarbuiten niet? Wat is het plan voor alle bewoners binnen de straal van 2,5 

kilometer om mensen maximaal tegemoet te komen? 

 

Initiatiefnemer licht zijn proces hieromtrent nader toe: 

Er is een uitgewerkt plan waarbij alle inwoners van de gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij 

Duurstede, Buren en Culemborg kunnen deelnemen. Deelnemen kan door een aandeel te kopen in 

een van de turbines. Een aandeel is 3.000 kWh per jaar groot. Omwonenden die binnen een straal 

van 1.500 meter wonen krijgen korting op dit aandeel. De korting wordt groter naarmate de 

omwonende dichter bij het windpark woont.  

Voor de verdere detaillering wordt een informatieavond voor belangstellenden georganiseerd. Deze 

avond is bedoeld voor mensen die graag willen participeren en die windenergie een goede zaak 

vinden. Het is de bedoeling om tijdens deze avond ideeen op te halen over mogelijkheden en 

onmogelijkheden ten aanzien van de financiele participatie. De avond wordt gepland in juni of juli. 



De resultaten zullen worden samengevat. Pas zodra de SDE-subsidie beschikt is en duidelijk is wat de 

kosten van het project zijn, kan definitieve invulling aan deze financiële participatie gegeven worden.   

 

Planschade 

Bij aanwezigen leven vragen over de planschade. Hoe regel je dat je compensatie krijgt voor 

eventuele waardedaling van je huis of leefbaarheid? Hoe regel ik dat ik planschade ontvang? 

Waarom geeft de gemeente nu niet alvast een berekeningmodel hoeveel planschade iedereen kan 

verwachten.  

 

De wethouder geeft aan dat het aanvagen van planschade via een vast proces is georganiseerd, 

waarbij belanghebbenden zelf moeten aantonen dat er sprake is van planschade. De aanvraag voor 

planschade wordt daarna door een onafhankelijke partij beoordeeld. Dit planschade proces is voor 

alle ruimtelijke ontwikkelingen gelijk . Van te voren is niet aan te geven of en op hoeveel planschade 

mensen kunnen rekenen. Wat de gemeente wel kan doen is een keer een bijeenkomst organiseren 

met een planschade expert daarbij aanwezig over hoe dit proces loopt. Deze toezegging wordt 

gedaan.  

 

Vervolg aanpak 

Vanuit de aanwezigen wordt een oproep aan de gemeente gedaan om nog meer effort te stoppen 

om mensen binnen de 2,5 kilometer aan tafel te krijgen voor dit soort gesprekken. De gemeente 

geeft aan dat hier diverse oproepen voor zijn gedaan, maar dat de animo steeds zeer gering blijkt. 

Aanwezigen geven aan dat alleen het versturen van een e-mail aan 200 geintereseerden niet genoeg 

is, maar dat alle huishoudens in de 2,5 kilometer (ongeveer 450 woningen) per brief aangeschreven 

moeten worden.  

Daarnaast denken aanwezigen dat een thematische aanpak (sessies met een duidelijk onderwerp,  

een duidelijke agenda en van te voren aangeven wat er met uitkomsten wordt gedaan) en een 

werkgroep per thema beter zal werken. Zij vragen de wethouder dit te organiseren en faciliteren.  

Wethouder geeft aan dat ze bereid is de mensen binnen de 2,5 kilometer nogmaals aan te schrijven 

en op thema’s bijeenkomsten te organiseren, maar dat ze het aan bewoners zelf vindt om zich te 

organiseren in groepen. Wat haar betreft mag iedereen binnen de 2,5 km op persoonlijke titel 

meepraten in dit proces.  

 

Afgesproken acties 

- Informatieavond vanuit gemeente over planschade 

- Informatieavond vanuit initiatiefnemer over financiele participatie 

- Thematische sessies vanuit gemeente met duidelijke agenda (in ieder geval op korte termijn 

over het windfonds) 

- Brief binnen de 2,5 km om de informatiebijeenkomsten en andere sessies onder de aandacht 

te brengen en mensen op te roepen om mee te doen.  

 

 

 


