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Beste inwoners,
Het college heeft een besluit genomen over de zoekgebieden voor zonnevelden en
windmolens. In deze brief informeren wij u hierover.
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Raadpleging gemeente
Voor het college is draagvlak voor grootschalige energie-opwek onder de inwoners
belangrijk. Daarom is op 29 maart 2021 een webinar georganiseerd voor De Rips en is
met inwoners gesproken over de voorgenomen zoekgebieden voor windmolens en
zonnevelden. Daarnaast is door meer dan 400 inwoners, waarvan 199 uit De Rips, onze
enquête ingevuld. Hierin hebben zij aangegeven wat zij belangrijk vinden om mee te
wegen bij de aanwijzing van gebieden. En welke randvoorwaarden belangrijk zijn als er
windmolens en zonnevelden komen.
Het is duidelijk dat het onderwerp leeft in jullie dorp. Op het webinar volgden veel
emotionele reacties en we hebben veel vragen ontvangen en beantwoord.
Enquête De Rips
De gemeentelijke raadpleging was voor jullie, dorpsoverleg De Rips en werkgroep
Duurzaam De Rips, aanleiding om ook een eigen enquête op te zetten. De hoge
respons van 415 formulieren geeft aan hoe groot de betrokkenheid van De Rips bij dit
onderwerp is. Onze waardering voor jullie enorme inzet in een korte tijd om zoveel
reacties op de halen en te verwerken in een analyse met aanbevelingen!
Het is ons duidelijk geworden dat er nauwelijks draagvlak is voor windmolens in De
Rips. Ook is er beperkt draagvlak voor zon op land. Men is vooral voorstander van zon
op dak en voormalig agrarisch bouwblok.
De inwoners geven daarnaast aan welke onderwerpen belangrijk zijn voor hen. Naast
bos/natuur vindt het overgrote deel ook rust erg belangrijk.
Voorstel college
Het college heeft mede op basis van alle reacties besloten om slechts één zoekgebied
voor grootschalige energie-opwek aan de raad voor te stellen. Dit is het zoekgebied
rondom vliegbasis De Peel. Dit betreft alleen energie-opwek door middel van
zonnepanelen. Uit de enquête is gebleken dat dit zoekgebied de voorkeur heeft van de
respondenten. Het college wil dan ook verder onderzoeken met inwoners en andere
betrokkenen welke mogelijkheden voor grotere zonnevelden er in dit gebied zijn.
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Het college stelt de gemeenteraad voor om het huidige beleid voor zonnevelden te
blijven uitvoeren. De afwegingskaders zonnevelden zijn in juli 2020 vastgesteld door de
raad en komen er kort gezegd op neer dat er overal, onder voorwaarden, zonnevelden
zijn toegestaan, met een maximale omvang van 6ha. Met dit beleid kiest het college
voor een spreiding van de toekomstige zonnevelden. Uit alle reacties blijkt dat hier meer
draagvlak voor is dan voor zonnevelden geconcentreerd in één of meerdere
zoekgebieden.
Het college kiest ervoor geen zoekgebieden voor wind aan te wijzen. Mochten er lokale
initiatieven komen die gedragen worden door de omgeving, dan kan het college het
besluit heroverwegen.
Vervolg
Uit jullie enquête blijkt dat de betrokkenheid van De Rips zeer groot is. We gaan graag
met jullie en de inwoners in gesprek over de aanbevelingen uit de enquête. In goed
overleg met jullie bepalen we vervolgstappen en bekijken we waar kansen liggen om
met de energietransitie de leefbaarheid van De Rips te waarborgen.
De reactie op de zoekgebieden gaat nu naar de raadscommissie Ruimte en Openbaar
Beheer ter bespreking op 19 mei. De gemeenteraad neemt op 10 juni een definitief
besluit over de zoekgebieden en de concept RES 1.0.
Vervolgens worden de reacties verwerkt in de RES 1.0 die eind dit jaar door alle
gemeenteraden van de MRE-gemeenten kan worden vastgesteld.
We bedanken u nogmaals voor uw inzet en vertrouwen erop dat we in goed overleg
samen invulling geven aan de grote opgave waar we met zijn allen voor staan!
Meer informatie
Alle informatie zoals de resultaten van de enquête, terugkijken webinars, huidige
afwegingskaders zonnevelden en overzichten met veelgestelde vragen-antwoorden zijn
te vinden op onze website: www.gemert-bakel.nl/waar-komen-zonnevelden-enwindmolens-in-onze-gemeente. Op www.energieregiomre.nl staat alle informatie over
de RES.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Arthur Rijken. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
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