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Wat ligt voor? De feiten
• Een ruimtelijke visie die

• 23(!) industriele mega windturbines van 240m (of hoger!) mogelijk maakt en waar
geen enkele rem is op het aantal te realiseren
• geen eisen stelt aan max hoogte, afstand tot woningen, laagfrekwent geluid,
compensatie bewoners, veiligheid etc, en op geen enkele manier recht doet aan het
voorzorgbeginsel
• juridisch bindend is, zie Venlo arrest

• Waar elke externe projectontwikkelaar direct mee aan de slag kan
• formulering lokaal eigendom is een wassen neus
• toetsingskader is een wassen neus

• Waar uw bestuur vrij spel mee krijgt in het RES aanbod

• alle lokaties kan honoreren, en hier persoonlijk goede sier mee maken naar
buurgemeenten (ten koste van de burgers van Olst-Wijhe)

De feiten, vervolg
• Om de 2030 doelen te realiseren zijn windturbines niet nodig

• Bakema laat zien dat zon (daken en parken) plus biogas meer dan voldoende is
• Industriele windturbines zijn een politieke keuze!

• Er is geen draagvlak voor industriele windturbines

• Kijk naar voor Olst-Wijhe ongekend aantal ingediende zienswijzen en aantal
insprekers, waar helaas tot op heden nog bitter weinig mee gedaan is
• Kijk naar participatieverslag waar bewoners aangeven windturbines als last resort te
zien na zon op daken, klein- en grootschalige zonneparken en alleen indien
doelstelling anders niet gehaald kan worden
• Begrijp niet dat de wethouder richting RTV Oost anders kan beweren, ik vraag hem
dat te staven! Dit schaadt het vertrouwen van de burger in de overheid.

• Industriele windturbines passen niet in een kleinschalig natuurlandschap

• Wiebes geeft in antwoord op kamervragen aan uit te gaan van een RES aanbod
waarin windturbines grootschalig geclusterd worden om natuur en mens te ontzien
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Wat moet U hier nu mee als raad?
Akkoord gaan betekent dat U het heft uit handen geeft, en alle controle
kwijt bent.
Wat dan wel? Ik zie 2 mogelijkheden
Optie 1: Haal industriele windturbines volledig uit de visie
• Eenvoudig te implementeren
• Snelle goedkeuring in raad mogelijk
• Zon kan door (waar het volgens uw wethouder om ging)

Wat moet U hier nu mee als raad? Vervolg
Optie 2: Herschrijf ruimtelijke visie en toetsingskader

• Maak een keuze in de zoekgebieden, geef aan wat tot 2030 max gerealiseerd
mag worden
• Stel eisen aan max hoogte, afstand tot woningen, laagfrekwent geluid,
compensatie bewoners, veiligheid etc.
• Formuleer dat U obv het voorzorgbeginsel vergunning kunt weigeren
• Formuleer lokaal eigendom als echt lokaal de lusten en lasten (geen doekjes
voor het bloeden als 5000 Euro pj in een gebiedsfonds)
• Laat juristen kijken naar de juiste formuleringen om Venlo te voorkomen
• Laat beide documenten herschrijven door echt onafhankelijke adviseurs
(Bosch en van Rijn, en van Bree zijn helaas niet onafhankelijk)
• Nadeel: Veel werk, verdere vertraging
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