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Geachte leden van de raad, 

 

Op 9 juli is in de raadsvergadering gesproken over het participatietraject van de concept 

kadernota grootschalige opwek van duurzame energie. Op 7 juli is het eerste energiecafé 

geweest en het was mogelijk om een enquête in te vullen. Deze twee onderdelen van het 

participatietraject hebben tot diverse reacties van bewoners geleid.  

Doel participatietraject 

Op 6 februari heeft de gemeenteraad kennis genomen van de concept kadernota 

grootschalige opwek duurzame energie en deze vrijgegeven voor consultatie c.q. 

participatie. In het besluit wordt gesproken over bijeenkomsten waarin de concept 

Kadernota wordt gepresenteerd en toegelicht en inwoners in de gelegenheid worden 

gesteld om op de concept Kadernota te reageren. Hierbij wordt specifiek ingegaan op: 

• afstand windmolens tot bebouwing 

• de opstelling van windmolens (in lijn of cluster) 

• invulling van maatschappelijke meerwaarde 

De reacties van de inwoners wordt meegenomen in het definitief maken van de 

kadernota grootschalige opwek van duurzame energie. De kadernota wordt na 

vaststelling door de gemeenteraad gebruikt voor de beoordeling van concrete plannen. 

Aanpassingen vervolg participatietraject 

We komen tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om het participatietraject te 

verlengen. De termijn dat mensen kunnen reageren op de concept kadernota 

grootschalige opwek van duurzame energie wordt verlengd van 4 september naar 1 

oktober. Het verder verlengen van het traject is niet wenselijk, omdat de kadernota de 

basis is van de inbreng van Waalwijk in de regionale energie en klimaatstrategie. De 

planning van de regio is dat het bod van de regionale energie en klimaatstrategie in 

maart 2021 het bestuurlijk besluitvormingsproces ingaat.   

Na de zomervakantie gaan we een nieuwe enquête opnieuw zo breed mogelijk 

verspreiden onder onze inwoners. Het doel van de enquête is om de concept kadernota 

grootschalige opwek duurzame energie onder de aandacht te brengen van onze inwoners 

en input op te halen voor de kaders. Wij zien de enquête als het beste instrument om 

een zo groot mogelijk deel van onze inwoners te bereiken. We nemen maatregelen om 

misbruik van de enquête zo goed mogelijk te voorkomen.  
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Na de zomervakantie stonden twee bijeenkomsten gepland, op 25 augustus het 

energieatelier en op 15 september het tweede energieatelier. Deze vervangen we door 

meerdere bijeenkomsten op locatie in de kernen (Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk). 

De precieze opzet van de bijeenkomsten laten wij u zo spoedig mogelijk weten. Op 

voorhand worden geen partijen uitgesloten van deelname aan deze bijeenkomsten.  

Tot slot 

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli heeft u ook gesproken om als gemeenteraad zelf 

een soort hoorzitting te organiseren waarbij u in gesprek gaat met onze bewoners. 

Hierover zal afstemming plaatsvinden met de griffie om dit te organiseren. Fijn dat de 

gemeenteraad in dit belangrijke proces ook haar rol op willen pakken om met onze 

inwoners in gesprek te gaan om uiteindelijk tot een geslaagd participatietraject te 

komen. 

Ik vertrouw erop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

D. Odabasi 

Portefeuillehouder 


