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Samenvatting
Uw raad heeft in de vergadering van 25 juni 2013 besloten te kiezen voor het
benutten van windenergie om de eigen energiedoelstellingen te kunnen realiseren:
20% duurzame energieopwekking in 2020 en in 2050 klimaatneutraal.
17 December 2013 is door uw raad daartoe de Uitvoeringsagenda Windenergie
vastgesteld. Onderdeel van deze Uitvoeringsagenda is een stadsbrede
communicatie over windenergie. Uw raad heeft in laatstgenoemde vergadering
eveneens ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-Notitie Reikwijdte
en Detailniveau Windpark in Dordrecht (ontwerp-Notitie R&D) als start van de
wettelijk verplichte plan-mer (milieu-effectrapportage) procedure gekoppeld aan de
voorbereiding van een Structuurvisie Windenergie.
In deze brief wordt u geïnformeerd over het proces en de resultaten van de
stadsbrede communicatie over windenergie en de zienswijzen op de ontwerp-Notitie
R&D. Separaat ontvangt u een raadsvoorstel voor de besluitvorming in uw
hoedanigheid als bevoegd gezag over de naar aanleiding van de ingebrachte
aangepaste Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht.
1. Wat is de aanleiding?
Onderdeel van de door uw raad op 17 december 2013 vastgestelde
Uitvoeringsagenda Windenergie is een stadsbrede communicatie over windenergie.
als start van de wettelijk verplichte plan-mer (milieu-effectrapportage) procedure
gekoppeld aan de voorbereiding van een Structuurvisie Windenergie is in dezelfde
vergadering eveneens ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-Notitie
Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht (ontwerp-Notitie R&D).
2. Wat willen we bereiken?
20% duurzame energieopwekking in 2020 en in 2050 klimaatneutraal, waarvoor
windenergie wordt benut.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Uw raad heeft gekozen voor een gecombineerde aanpak van een uitgebreid
communicatietraject met de stad over windenergie en de opstelling van een
Structuurvisie Windenergie en daaraan gekoppeld een plan-mer.
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Voor de mogelijke realisatie van windenergie is door uw raad in de eerdere
besluitvorming een viertal zoekruimtes benoemd: Dordtse Kil IV, Dordtse Kil III,
Merwedezone en Krabbepolder/Duivelseiland. Deze zoekruimten liggen binnen de
twee door de provincie in haar Verordening Ruimte aangewezen zones waar
volgens windmolens gerealiseerd moeten worden: de Merwede- en Kilzone. Deze
vier zoekruimtes zijn opgenomen in de ontwerp-Notitie R&D.
2.

Communicatieboodschap en communicatie-activiteiten Windenergie

De stadsbrede communicatie over windenergie is najaar 2013 voorbereid in
samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de
stad: de bewonerscommissies Tweede Tol (tussen Kil III en Kil IV), Staart, De
Wacht (westzijde Kil), de bedrijven van Dordtse Kil III, Stichting De Stad, Platform
Duurzaamheid en de Zuid-Hollandse Milieufederatie. (De Natuur- en Vogelwacht
heeft afgezien van deelname.)
Communicatieboodschap: de gemeente heeft gekozen voor windenergie
‘Denk met ons mee waar en hoe’
Als uitgangspunten voor de communicatie zijn de beide eerdere raadsbesluiten
genomen:
de gemeente Dordrecht kiest voor windenergie op land en met de
Uitvoeringsagenda Windenergie moet antwoord worden gegeven op de vraag: waar
en op welke wijze. Door de klankbordgroep is verder geadviseerd in de
communicatie het accent op het onderwerp windenergie zelf te leggen en ‘het
waarom en hoe’ en niet op de formele procedure van plan-mer en structuurvisie.
Wel loopt deze formele procedure synchroon en heeft dit voorjaar eveneens de
ontwerp-Notitie R&D ter inzage gelegen. Op de bij de gemeente gebruikelijke wijze
is over de ter inzagelegging van de ontwerp-Notitie R&D bericht.
* communicatieactiviteiten

Pagina’s op de eigen gemeentelijke website www.dordrecht.nl/windenergie
(deze ‘draaien’ gedurende de gehele periode van planvorming over
windenergie door);

Algemene informatiebijeenkomst over windenergie op 6 maart in de
Duurzaamheidsfabriek incl. aankondigingen in de lokale media;

Deelname informatiemarkt Ontwikkeling Westelijke Dordtse Oever op 10
april;

Bestuurlijk overleg met de ondernemersvereniging van Dordtse Kil III;

Kennisgeving ter inzagelegging ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Windpark in Dordrecht, incl.herinneringsbericht;

Toezending ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in
Dordrecht aan belanghebbenden;

Thema windenergie in de jaarlijkse digitale bewonerspanel onder ong.
2.000 Dordtse inwoners; najaar 2013.
Vervolg communicatie-activiteiten
De communicatie over het onderwerp windenergie loopt gedurende de planvorming
continu door. Daarvoor wordt natuurlijk de website gebruikt. Deze maanden staan
ook nog bijeenkomsten ingepland met direct belanghebbende bewoners en
ondernemers met behulp van de 3D-methode. Met de weergave van windmolens in
3D wordt vanuit verschillende perspectieven zichtbaar gemaakt wat de visuele
consequenties zijn van plaatsing van verschillende type molens op verschillende
locaties in de zoekruimtes. Verder is er de mogelijkheid daar waar bij de direct
belanghebbenden daar behoefte aan bestaat, om een excursie naar molens elders
te organiseren, informatiebijeenkomst te houden of anderszins.
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Voor de volgende fase van de ontwerp-structuurvisie Windenergie en het merrapport wordt nog een communicatieplan opgesteld.
Vanwege de benodigde voorbereidingstijd vooral voor de website is de start van de
communicatie overigens niet in januari, zoals in de Uitvoeringsagenda voorzien,
maar half februari gestart.
3. Resultaten Communicatie-activiteiten en voorstel reactie


Algemene informatiebijeenkomst op 6 maart in de Duurzaamheidsfabriek incl. aankondiging in de lokale media (voor een uitgebreid
verslag zie Bijlage 1)
Bij de algemene informatiebijeenkomst waren een veertigtal bezoekers aanwezig.
Door het adviesbureau Bosch & Van Rijn, opstellers van de Verkenning Windenergie
uit 2013 en de ontwerp-Notitie R&D, zijn vragen beantwoord die onder de
aanwezige inwoners leven. Deze zorgen liggen vooral op het vlak van geluid,
slagschaduw en zicht. Ook de consequenties voor de waarde van de woning blijken
aandachtspunt te zijn voor het vervolgtraject.
Deze avond is verder door dhr. Zomer van Windvogel een toelichting gegeven op
hun windenergiecoöperatie. Hun ervaring is, dat het draagvlak en de betrokkenheid
onder de deelnemers, die vaak uit de directe omgeving komen, groot is.
Reactie
Op de gemeentelijke site staat een uitgebreide toelichting op de aspecten geluid en
slagschaduw. Beide thema’s vormen bovendien tezamen met de natuur- en
landschapsaspecten onderdeel van het mer-onderzoek. Daarmee zijn zij
onlosmakelijk onderdeel van de voorbereiding van de structuurvisie en de
ontwerpsessies daarvoor in 3D met de direct belanghebbenden.
Voorgesteld wordt het aspect van de gevolgen voor de waarde van de woning toe
te voegen bij de voorbereiding van de structuurvisie en op de gemeentelijke site.
De toelichting van dhr. Zomer onderstreept de wens van de gemeenteraad tot
participatie van de Dordtse bevolking in windmolens.


Deelname informatiemarkt Ontwikkeling Westelijke Dordtse Oever
op 10 april;
Op de uitgebreide informatiemarkt over de ontwikkelingen rondom Dordtse Kil IV
was ook een stand ingericht over de mogelijkheid van windmolens in deze
gemeentelijke zoekruimte. De stand is goed bezocht. Over het algemeen betrof het
verzoeken tot nadere informatie en zijn door de aanwezigen geen nadere,
noemenswaardige reacties gegeven.


Bestuurlijk overleg met de ondernemersvereniging van Dordtse Kil
III;
De ondernemersvereniging van Dordtse Kil III uitte in een artikel in het AD van 18
januari jongstleden haar afwijzing van het plaatsen van windmolens op hun terrein.
Het standpunt van de ondernemersvereniging is aanleiding geweest tot een tweetal
bestuurlijke overleggen tussen de vereniging en de gemeente.
Reactie
Het bestuurlijk overleg tussen de ondernemersvereniging en de gemeente heeft er
in geresulteerd, dat is afgesproken om over dit dossier met in elkaar gesprek te
blijven. Concreet wordt dit onder meer ingevuld met een bezoek van de
portefeuillehouder aan Dordtse Kil III, zoals nu voorzien een toelichting van
gemeentezijde tijdens een ledenvergadering en een bijeenkomst met bestuur/leden
over windmolens met behulp van het 3D-model.
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Reacties via de eigen gemeentelijke website/mail/brief;
Via de site, mail en schiftelijk zijn vijfendertig reacties binnengekomen; het
merendeel via de site. Deze reacties zijn weergegeven in de ‘Rapportage
communicatie Windenergie in Dordrecht en zienswijzen ontwerp-Notitie Reikwijdte
en Detailniveau Windpark in Dordrecht’ (verder ‘Rapportage’, Bijlage 2).
Overeenkomstig de werkwijze bij de Structuurvisie Dordrecht wordt voorgesteld in
de bijgevoegde concept-brief (Bijlage 3) aan diegenen die een reactie/zienswijze
hebben ingebracht in algemene zin over het proces te antwoorden en voor de
reactie op de inbreng zelf te verwijzen naar de Rapportage. Ook degenen die via de
site/per mail hebben gereageerd krijgen een persoonlijke reactie.
In de Rapportage is per indiener een voorstel geformuleerd voor de reactie en de
wijze van afhandelen onderverdeeld naar de volgende vijf categorieën:
1. Betrekken bij structuurvisie;
2. Betrekken bij plan-mer;
3. Ter kennisname;
4. Al onderdeel in plan-mer en
5. Aanpassen tekst Notitie R&D.
De inbreng varieert van positief (‘doorgaan met goede plannen’) tot negatief
(‘Windmolens zijn altijd iemands horizon, niet doen dus’). Deze verschillen komen
overeen met de eerste resultaten van het digitale bewonerspanel uit 2013: 10%
tegen, 60% voor onder randvoorwaarden en 30% voor (zie verder de Factsheet,
Bijlage 4).
Ook worden soms voorkeuren voor locaties aangegeven: bedrijfsterreinen boven
woongebieden en daarbinnen door een aantal Dordtse Kil-III en IV.
Reactie
Hoewel niet alle inbreng via de site en per mail rechtstreeks refereert aan de
ontwerp-Notitie R&D kunnen een aantal van de binnengekomen reacties in meer of
mindere mate ook worden beschouwd als zienswijze op de ontwerp-Notitie R&D. In
voorkomende gevallen is daarom aangegeven de inbreng te betrekken bij het meronderzoek resp. dat het daar al onderdeel van uitmaakt. Bovendien wordt
voorgesteld daar waar van toepassing vooruitlopend op de inspraak over de
ontwerp-structuurvisie Windenergie reacties te betrekken bij de voorbereiding van
de visie.



Kennisgeving ter inzagelegging ontwerp-Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Windpark in Dordrecht, incl.herinneringsbericht; en
Toezending ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in
Dordrecht aan belanghebbenden; en daar waar daar om verzocht
werd een nader overleg zoals met de gemeente Binnenmaas;

De ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht heeft ter
inzage gelegen van 26 februari tot en met 9 april 2014. De kennisgeving daarover
is verzonden op de bij de gemeente Dordrecht gebruikelijke wijze aan de lokale en
regionale media. Tussentijds is nog een persbericht uitgegaan ter herinnering aan
de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. De notitie heeft op de
gemeentelijke site op de pagina’s over windenergie gestaan en kon ook op het
stadskantoor worden ingezien. Zienswijzen konden schriftelijk, mondeling en via de
site worden ingediend. In aanvulling op deze gebruikelijke activiteiten is bovendien
de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht direct
toegestuurd aan belanghebbenden als omliggende gemeenten, provincie,
waterschap, defensie, Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat.
Reactie
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Vooral de gemeenten die een zienswijze hebben ingediend, Binnenmaas,
Drimmelen en Zevenbergen verzoeken om betrokken te blijven bij de voorbereiding
van windenergie in Dordrecht. Dit wordt meegenomen in het vervolgtraject.
Met de gemeente Binnenmaas, heeft bovendien al nader ambtelijk overleg
plaatsgevonden. De mogelijke komst van extra molens op Dordtse Kil III of IV
heeft vooral consequenties voor de bewoners van buurtschap De Wacht, aan de
andere zijde van de Kil. Een afvaardiging van dit buurtschap heeft daarom ook
deelgenomen aan de eerder genoemde klankbordgroep. Vanwege de ontwikkeling
van Kilwind is al langere tijd goed ambtelijk en bestuurlijk contact met deze
gemeente.
Naast de gemeente Binnenmaas hebben ook bewoners van De Wacht en een
bewoner uit ’s-Gravendeel in een uitgebreide brief hun zorgen geuit over de komst
van, extra, windmolens op Dordtse Kil. Deels maakt de beantwoording daarvan
onderdeel uit van het mer-onderzoek en een aantal elementen zullen daarin nog
worden betrokken.
Ook de reacties van partijen als defensie, gemeenten en de provincie Zuid-Holland
kunnen overwegend worden meegenomen in het mer-onderzoek zelf.
Opmerking aanpassingen notitie R&D in separaat raadsvoorstel
* Initiatieven windmolens
Vermeldenswaard is tot slot, dat in twee zienswijzen de wens tot het plaatsen van
een windmolen op eigen terrein wordt aangegeven: door Volker Stevin en
Waterschap Hollandse
Delta (resp. VSM-terrein in het gebied KrabbepolderDuivelseiland en de rioolwaterzuiveringslocatie in de Merwedezone.). Met deze
partijen zal contact worden gelegd.
Planning Uitvoeringsagenda Windenergie
Deze Rapportage wordt enige tijd na de afronding eind april van de
zienswijzetermijn van de ontwerp-Notitie R&D aangeboden vanwege de samenhang
van de wijze van afhandeling met de invulling van het winddossier in het nieuwe
bestuurlijk akkoord. Deze vertraging is van invloed op de planning van de door de
raad december 2013 vastgestelde Uitvoeringsagenda Windenergie (aanbieding
ontwerp-Structuurvisie Windenergie zomer 2014). In combinatie met de nog
benodigde vaststelling door
de gemeenteraad van de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Windpark in Dordrecht schuift de aanbieding van het mer-rapport en
de ontwerp-structuurvisie aan de raad daarom in de tijd op. Deze is nu voorzien
voor eind 2014.
a. Inspraak en communicatie
n.v.t.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Vaststellen door uw raad van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in
Dordrecht (separaat voorstel)
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4. Wat mag het kosten?
n.v.t.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
- Verslag Informatiebijeenkomst 6 maart 2014
- ‘Rapportage over de communicatie Windenergie in Dordrecht en de zienswijzen
over de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht’
- Factsheet digitale bewonerspanel
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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A.A.M. Brok

