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: Onderzoek locatie windmolens
:
: Programmabegroting 2018
: 2017-56
: 26 september 2017
: 6 november 2017
:8
:M

De raad van de gemeente Cuijk bijeen. Gehoord de beraadslaging.

Om de doelstellingen te halen uit het Duurzaamheidplan, om in 2045 energieneutraal te zijn in de
gemeente Cuijk, is het nodig om in te zetten op meerdere vormen van duurzame opwekking van
energie. Het plaatsen van windmolens lijkt hierbij onontkoombaar te zijn.

•
•

Om samen met de inwoners van het Land van Cuijk mogelijke projecten en eventueel locaties
in beeld te brengen waar, met draagvlak en mogelijk mede-initiatief van deze inwoners,
energie via windkracht duurzaam kan worden opgewekt.
Als eerste stap hiertoe kan met een stagiair en in samenwerking met de overige gemeenten in
het Land van Cuijk onderzocht worden hoe dergelijke projecten kunnen worden voorbereid en
de burger betrokken wordt.

Toelichting
De gemeente Cuijk wil in 2045 energieneutraal zijn (in je eigen energiebehoefte voorzien door middel
van duurzaam opgewekte energie). Hiervoor zal het nodig zijn om meerdere vormen van duurzame
opwekking van energie in te zetten. Het plaatsen van windmolens lijkt hierbij onontkoombaar te zijn.
In de praktijk blijkt dat met name het plaatsen van windmolens op veel verzet stuit van omwonenden.
Indien inwoners vanaf het begin betrokken zijn en mee kunnen denken over de mogelijkheden van
windenergie, de plaats waar dit zou kunnen en ook meeprofiteren van de opbrengst van windenergie
wordt er wellicht draagvlak voor bepaalde projecten verworven.
Als eerste stap hiertoe kan met een stagiair en in samenwerking met de overige gemeenten in het
Land van Cuijk onderzocht worden hoe dergelijke projecten kunnen worden voorbereid en de burger
betrokken wordt/kan meedenken hierover.
En gaat over tot de orde van de dag.
Indiener(s)
Pluk, fractie ABC
Besluit raad (in te vullen door de griffier)
0 motie aangenomen met
stemmen voor en
0 motie verworpen met
stemmen tegen en
0 motie ingetrokken

stemmen tegen
stemmen voor
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