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aan de raad van de gemeente lingewaard 

 

datum :  13 december 2017 

steller(s) :  H. Arends, R. Derksen, J. Janssen, M. van de Woerdt, F. Schut 

onderwerp :  Voorkeurslocatie windenergie 

 

De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d. 13 december 2017 

 

gehoord de tijdens de Inforonde d.d. 30 november 2017 verstrekte informatie en daaropvolgende 

gedachtewisseling  

 

overwegende dat,  

- de Lingewaardse ambities, gebaseerd op eerdere landelijke en provinciale doelstellingen, verwerkt in de 

Lingewaardse Beleidsnota duurzaamheid 2016-2020, nu een tijdshorizon kennen tot 2023; 

- het besef groeit, dat de duurzaamheidsambitie niet ophoudt in 2023, maar er inmiddels landelijk en 

provinciaal gekoerst wordt op 40 à 50% duurzame energie in 2030 en CO2-neutraliteit in (uiterlijk) 2050; 

- volgens het Planbureau voor de Leefomgeving in 2030 landelijk een CO2-reductie van minstens 60 procent 

nodig zal zijn om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dit om gevaarlijke klimaatverandering tegen te 

gaan; 

- om als Lingewaard een evenredige bijdrage aan de benodigde CO2-reductie te leveren alle mogelijkheden 

voor (alternatieve) duurzame opwekking van energie opengehouden dienen te worden; 

- tijdens de Inforonde als potentiële locaties voor opwekking van windenergie naast Bergerden/NextGarden 

ook het toekomstige tracé A15, verkeersknooppunt Ressen en steenfabrieksterrein Huissensche Waarden 

werden genoemd; 

 

roept het college op, 

1. Voortvarend door te gaan in het gebiedsproces voor windenergie op/voor Bergerden/NextGarden; 

2. Naast Bergerden ook andere potentiële locaties voor duurzame energieopwekking vanuit een positieve 

grondhouding te bezien; 

3. Als kaders voor toetsing van windenergie-initiatieven te hanteren:  

a. een via omgevingsparticipatie aan te tonen voldoende maatschappelijk draagvlak met een 

evenwichtige verdeling van lusten en lasten, waarbij een aanzienlijk deel van de opbrengsten van de 

windmolens ten goede komt aan de inwoners van Lingewaard;  

b. een via milieueffectrapportage aan te tonen milieuhygiënische aanvaardbaarheid en  

c. een toets op financiële haalbaarheid.  

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

CDA, Lokaal Belang Lingewaard, lingewaard.NU, VVD, B06 

 

Deze motie is aangenomen met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
Besluit van de raad d.d. 13 december 2017, 118 / 2017. 
 
De raad voornoemd,  
de griffier, 
 
w.g. P.J. Peters 

 motie (art. 13 rvo) 


