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Definitief besluit plaatsing windmolens op 't Lochter III (initiatief ReggeWind B.V.)

Advies:
1. Op basis van de argumenten genoemd in de nota met kenmerk 16INT00872 en de daarbij gevoegde matrix
met kenmerk 16INT01298, definitief besluiten niet mee te werken aan het initiatief van ReggeWind B.V.
voor het plaatsen van 3 windmolens op bedrijventerrein 't Lochter III.
2. Definitief niet overgaan t o t verkoop van grond aan ReggeWind B.V. ten behoeve van de plaatsing van 3
windmolens op bedrijventerrein 't Lochter III.
3. Het aan ReggeWind B.V. verleende optierecht komt ten gevolge van de besluiten onder 1 en 2 te vervallen.
4 . ReggeWind B.V. van uw besluiten onder 1 t/m 3 in kennis stellen door middel van hert verzenden van
bijgevoegde concept-brief.
5. Alle personen en instanties die schriftelijk hebben gereageerd op het initiatief van ReggeWind B.V. van uw
besluiten onder 1 en 2 in kennis stellen door middel van het verzenden van de bijgevoegde concept-brief.
6. De ambtelijke organisatie opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen gericht op uitvoering van de
d.d. 21 juni 2 0 1 6 aangenomen moties van de Gemeenteraad en dit plan van aanpak uiterlijk 13 september
2 0 1 6 ter besluitvorming aan ons voor te leggen.
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Korte samenvatting:
Op 17 mei j l . heeft u een voorlopig gewijzigd besluit genomen over de plaatsing van windmolens op 't Lochter
III. Onderdeel van dat besluit was dat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om wensen en
bedenkingen met betrekking tot uw voorlopige besluit kenbaar te maken, alvorens u een definitief besluit neemt.
Op 21 juni jl. is uw voorstel in de gemeenteraad aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft in meerderheid
besloten in te stemmen met het voorstel van het college. In het verlengde van dat besluit heeft de
gemeenteraad bij meerderheid t w e e moties aangenomen. Voorstel is om het voorlopige besluit definitief te
maken en uitvoering te geven aan de t w e e aangenomen moties.
Aanleiding:
Op 17 mei j l . heeft u een voorlopig besluit genomen over de plaatsing van windmolens op 't Lochter III.
Onderdeel van dat besluit was dat de gemeenteraad in de gelegenheid w o r d t gesteld om wensen en
bedenkingen met betrekking tot uw voorlopige besluit kenbaar te maken, alvorens u een definitief besluit neemt.
Op 21 juni j l . is uw voorstel in de gemeenteraad aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft bij meerderheid
besloten in te stemmen met het voorstel van het college. In het verlengde van dat besluit heeft de meerderheid
van de gemeenteraad t w e e moties aangenomen. In de eerste motie (opdracht duurzame energie) wordt u
opgeroepen naar alternatieven voor duurzame energie te zoeken en deze uit te werken. De resultaten hiervan
moeten uiterlijk 1 april 2 0 1 7 aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Wethouder Walder heeft naar
aanleiding van de motie toegezegd dat het college, naast een inhoudelijke aanpak, komt met een plan van
aanpak met daarin een planning (waarin college aan zal geven of datum van uiterlijk 1 april 2 0 1 7 haalbaar is) en
w a t de budgettaire consequenties zijn, aangezien aard en omvang van het onderzoek nu nog niet duidelijk zijn.
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In de tweede motie wordt u opgeroepen een duurzaamheidsplatform op te zetten en samen met stakeholders te
kijken naar mogelijkheden om energie te besparen.
Gelet op de uitkomst van de raadsvergadering kan nu een definitief besluit genomen worden overde
businesscase c a . van ReggeWind B.V. met betrekking tot de plaatsing van 3 windmolens op 't Lochter III.
Relevante eerdere besluiten:
1. Raadsvoorstel windmolens Raedthuysgroep in buitengebied Daarle en Daarlerveen (10INT01407)
2. Visie duurzaamheidsbeleid Gemeente Hellendoorn: "Samen werken aan een Duurzaam Hellendoorn"
(13INT00574)
3. Paragraaf 6 van het Coalitieakkoord 2 0 1 4 - 2 0 1 8 : "Samen aan zet" (14BIJL0132)
4. Oriënterende bespreking in het college over het plaatsen van windturbines op en nabij het bedrijfsterrein 't
Lochter III (14INT05821)
5. Windmolens op en nabij Bedrijventerrein 't Lochter III (15INT02797)
6. Raadsvoorstel Windmolens op en nabij bedrijventerrein 't Lochter III (15INT02807)
7. Plan van aanpak 't Lochter III (16INT0051 7 en 1 5INT03513)
8. Voorlopig besluit plaatsen windmolens op bedrijventerrein 't Lochter III (16INT00872) met
beoordelingsmatrix (16INT01298)
Doelstelling:
Het breed beoordelen van de businesscase en daarbij behorende stukken ten behoeve van de besluitvorming met
betrekking tot het al dan niet plaatsen van 3 windmolens en het in het verlengde daarvan al dan niet starten van
de daarvoor benodigde planologische procedures.
Oplossing:
In de nota (kenmerk 16INT00872) en de beoordelingsmatrix (kenmerk 16INT01298) waarop u op 17 mei j l . een
voorlopig gewijzigd besluit heeft genomen is de integrale en samenhangende afweging voor de beoordeling van
de aanvraag voor het plaatsen van 3 windmolens op bedrijventerrein 't Lochter III gemaakt en onderbouwd. Nu
de gemeenteraad in meerderheid met het voorlopig gewijzigde besluit van u heeft ingestemd kan dat besluit
definitief worden gemaakt. In het verlengde van dit besluit zal uitvoering gegeven worden aan de op 21 juni j l .
aangenomen moties. Hiervoor zal op korte termijn een plan van aanpak worden opgesteld.
Effecten:
Door het niet honoreren van het verzoek om 3 windmolens te mogen plaatsen op bedrijventerrein 't Lochter III
zal, conform de door de gemeenteraad aangenomen motie, moeten worden gezocht naar alternatieven om onze
duurzaamheidambities c.q. duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen waarmaken.
Planning:
Uiterlijk 13 september2016 plan van aanpak in college over hoe invulling gegeven zal worden aan de
aangenomen moties.
Financiële consequenties:
Niet naar aanleiding van dit besluit. In het plan van aanpak voor het vervolgtraject zullen ook de financiële
consequenties worden meegenomen.
Personele consequenties:
Niet naar aanleiding van dit besluit. In het plan van aanpak voor het vervolgtraject zullen ook de personele
consequenties worden meegenomen.
Juridische consequenties:
De aanvraag van ReggeWind B.V. betrof een principe verzoek en geen officiële aanvraag. Dientengevolge geen
juridische consequenties ten gevolge van dit besluit.
In afwachting van de besluitvorming over de businesscase is ReggeWind B.V. bij brief van 18 november 2 0 1 5
(kenmerk 15UIT11872) tot uiterlijk 31 december 2 0 1 6 een optierecht op afname van grond verleend. Met het
definitieve besluit over de businesscase kan dat optierecht vervallen.
Informatisering I Automatisering:
N.v.t.
Burger- en overheidsparticipatie:
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Vooruitlopend op het definitieve besluit is er door vele personen en instanties inbreng geleverd. Mede op basis
van die inbreng is er uiteindelijk gekomen tot een weloverwogen besluit.
Communicatie:
Toelichting op besluit door college tijdens wekelijkse persmoment. Alle personen en instanties die tijdens het
proces van besluitvorming inbreng hebben geleverd zullen middels brieven van het besluit van het college in
kennis worden gesteld.
Overige consequenties:
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