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Onderwerp
Sociale randvoorwaarden voor duurzame energieprojecten.

Steenbergen; 2 augustus 2016
Aan de raad,

1.Inleiding
Op 25 februari 2016 heeft uw raad de motie 'onderzoek exploitatiemogelijkheid dorpswindmolen'
aangenomen. De 'dorpswindmolen' is een metafoor voor de manier van werken om onwonenden (en
andere inwoners) mee te kunnen laten profiteren van de opbrengsten van zon-, wind- en bioenergieprojecten.
De opdracht was te komen tot het opstellen van sociale randvoorwaarden voor realisatie van dit soort
projecten.
Gezien het Parijse Klimaatakkoord en het nationale Energieakkoord is daarbij de overtuiging, dat het
noodzakelijk is om meer duurzame maatregelen te nemen.

2. Achtergrond
In 2011 heeft overleg tussen de West-Brabantse gemeenten (RWB) geresulteerd in een regio breed
gedragen bod windenergie aan de provincie voor het bereiken van de doelstellingen van provincie en rijk.
In de gemeente Steenbergen zijn in het kader van dit regionale bod op het terrein van het Agro Food
Cluster ondertussen vier windmolens gerealiseerd. Momenteel worden daar nog drie windmolens
bijgebouwd.
Daarnaast is in het regionale bod de realisatie van de opschaling van de vier windturbines op de locatie
Karolinadijk opgenomen voor het jaar 2020.
In de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie zijn bovengenoemde ontwikkelingen planologisch
vastgelegd.
Binnen de uitvoering van het regionaal bod op het grondgebied van de gemeente Steenbergen kunnen
enkel nog voor de opschaling van de windmolens aan de Karolinadijk sociale randvoorwaarden worden
gesteld.

3. Overwegingen
Bij de realisatie van projecten voor windenergie blijkt er vaker weerstand bij (direct) omwonenden te zijn.
Wanneer zij niet alleen de lasten ondervinden, maar ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de
windenergieprojecten en mee kunnen profiteren van de opbrengsten van het project, dan kan de balans
tussen de nadelen en voordelen van de ontwikkeling positief voor de lokale burgers en bedrijven uitvallen.
In de gemeenten Breda, Moerdijk, Zundert en Drimmelen zijn ter voorbereiding van het project Zonzeel in
dat kader sociale randvoorwaarden afgesproken, die voor dat project gelden. De bestuurscommissie
Duurzame Ontwikkeling van de Regio West-Brabant heeft destijds deze voorwaarden onderschreven.
Ter inzage ligt: 1. Concept-raadsbesluit; 2. Motie 'Onderzoek exploitatiemogelijkheid dorpswindmolen' van 25 februari 2016

Deze sociale randvoorwaarden waarborgen dat er sprake zal zijn van 'sociale' duurzame energie.
Bij de realisatie van duurzame energieprojecten moet immers daaraan voldaan worden.
Uit onderzoek blijkt evenwel dat binnen deze randvoorwaarden voor participatie en het vinden van
draagvlak maatwerk de sleutel is tot succes. Er is geen model vast te stellen voor optimale (financiële)
participatie en het bereiken van draagvlak. Elke situatie is uniek door verschil in initiërende partijen,
opbrengsten, sociale en fysieke kenmerken van de omgeving.
Gezien de positieve ervaring die in de genoemde gemeenten met deze sociale randvoorwaarden is
opgedaan is het raadzaam dit voorbeeld te volgen maar wel meer toe te snijden op de Steenbergse
situatie.
Bij toekomstige projecten duurzame energieopwekking en opschaling bestaande bouwwerken, zal dan
voldaan moeten worden aan de volgende randvoorwaarden, zodat sprake is van sociale duurzame
energie.
De Trias Energetica is uitgangspunt;
De projecten moeten bijdragen aan de bewustwording van eigen mogelijkheden tot
energiereductie en tot zelf produceren van duurzame energie en op die manier bijdragen aan een
vitale samenleving;
Bij voorkeur worden projecten ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke benadering van
ondernemers, overheid, inwoners, onderwijs en onderzoek;
Een project moet bijdragen aan het inzicht dat het doel (in 2040 een energieneutrale gemeente
Steenbergen) beter en eerder bereikt kan worden door ruimte te bieden aan lokale initiatieven
en bedrijven;
Het project rust op het principe dat een deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in lokale
energiebesparing en- productie;
De aanpak is gebaseerd op vertrouwen en herkenbaarheid door bij te dragen aan de lokale
gemeenschap in de vorm van energiebesparing en energieproductie per kern;
De aanpak is gebaseerd op een transparante en langjarige samenwerking met inwoners en
bedrijven waar iedereen voordeel bij heeft.
VOORSTEL: Uw raad wordt voorgesteld om deze sociale randvoorwaarden voor realisatie van zon-,
wind-, en bio-energieprojecten en opschaling van bestaande bouwwerken vast te stellen.

Naast het bovenstaande wordt eveneens uitvoering gegeven aan de gemeentelijke ruimtelijke
structuurvisie. Hierbij is voor windenergie met name het volgende van belang:
Windmolens kunnen enkel geclusterd worden gerealiseerd binnen het hoogdynamische gebied
AFC Nieuw Prinsenland. Naast het bovenstaande is de gemeente eveneens bereid om
medewerking te verlenen aan de opschaling van de bestaande windturbines aan de Karolinadijk
te Dinteloord. Bij de opschaling van de bestaande windturbines gaat het om het vervangen van
de bestaande windmolens door windturbines met meer vermogen. Als gevolg van de opschaling
zal het aantal windturbines niet toenemen.
Bij de realisatie van windenergie wordt uitgegaan van een kwaliteitsverbetering van het
Steenbergse landschap welke overeenkomt met een eenmalig bedrag van 6 15.000 per
megawatt.

4. Middelen
De sociale randvoorwaarden vallen onder de integrale beoordeling van een initiatief.
De eventuele extra benodigde ambtelijke uren of kosten voor externen hiervoor worden p.m. geraamd.
5. Risico's
N.v.t.
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6. Communicatie/Aanpak
Over de gevolgen van dit besluit voor mogelijke toekomstige initiatiefnemers en bevolking wordt
gecommuniceerd door middel van een persbericht/website en het persgesprek.

7. Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld om de sociale randvoorwaarden voor realisatie van zon-, wind-, en bioenergieprojecten en opschaling van bestaande bouwwerken vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd
concept-besluit.

Hoogachtend,
Buj:
de loçŵsēčretaris
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de loco-burgemeester

