
  
 

 

 

 

Motie windturbines RWZI InnoFase 
 

De raad van de Gemeente Duiven, in vergadering bijeen op 5 juni 2019, gelezen het voorstel 
‘Ontwerp-VVGB twee windturbines RWZI InnoFase’, 

Overwegende dat: 

 de gemeenteraad op 20 december 2017 besloot om in principe en onder voorwaarden in te 

stemmen met het verzoek om twee windmolens te realiseren op het terrein van de RWZI 

InnoFase; 

 zij haar verantwoordelijkheid wil nemen wat betreft duurzaamheid; 

 tijdens de politieke avond vele fracties dezelfde aandachtspunten hadden ten aanzien van het 

kunnen instemmen met de windturbines; 

 de gemeenteraad het gewenst vindt richting de initiatiefnemer helder aan te geven aan welk 

aspecten zij bij haar besluit omtrent het verlenen van de definitieve ‘Verklaring van geen 

bedenkingen’ van doorslaggevend belang zijn. 

 

Roept het college op: 

 de initiatiefnemer schriftelijk te informeren dat bij de behandeling van de definitieve 

verklaring van geen bedenkingen (naar verwachting in september 2019) de raad het initiatief 

toetst aan de navolgende punten: 

o de verandering van de gezondheidssituatie voor de inwoners van Duiven en 

omringende gemeenten dient binnen de huidige wettelijke kaders te liggen; 

o er dienen definitieve en onherroepbare afspraken gemaakt te zijn voor wat betreft 

het kostenverhaal inclusief de nog door te voeren wijziging van het 

bestemmingsplan als gevolg van de windturbines alsmede een compensatie voor de 

verminderde verkoopbaarheid van de nabijgelegen gemeentelijke bouwkavel op 

InnoFase; 

o er dient een vastgesteld participatieplan te liggen waaraan uitvoer wordt gegeven; 

o voor plaatsing van de windturbines dient initiatiefnemer het omringende landschap 

te versterken, de mate en vorm wordt in samenspraak met het college gemaakt;  

o of er regeling financiële participatie tot stand is gekomen waarbij het uitgangspunt 

is dat de besluitvorming omtrent de besteding van de middelen bij een 

onafhankelijke partij/stichting ligt waarbij zowel de gemeente als het waterschap 

een adviserende rol hebben. 

 Initiatiefnemer tegelijkertijd aan te geven dat, ook als aan de voorgaande punten wordt 

voldaan, er geen sprake is van ‘rechtmatig vertrouwen’ of ‘geschapen verwachtingen’. 

Besluitvorming omtrent het al dan niet verlenen van de definitieve ‘verklaring van geen 

bedenkingen’ is (mede) afhankelijk van ingediende zienswijzen. 

 

Namens de fracties van de Gemeenteraad Duiven: 
 
CDA    Lokaal Alternatief  VVD   PvdA    
 
 
 
GroenLinks  SP    Pro Duiven  D66 
 


