Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
Datum:

10-7-2017

Indiener(s):

Gedeputeerde Van Merrienboer

Naam en telefoonnummer contactpersoon:

E. Bruggink - 06-18303474
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Welk onderwerp /agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Voorkeursalternatief Windenergie A16
U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Procedurevergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.
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Wat is het doel van de themabijeenkomst?
PS geeft uitgangspunten/richtlijnen aan gedeputeerde van Merrienboer voor de ontwikkeling van het
voorkeursalternatief Windenergie A16 .
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Op 10 juli a.s. worden PS-leden samen met vier gemeenteraden geïnformeerd over de voorlopige
uitkomsten van de m.e.r. op de 11 varianten in het project Windenergie A16. Na 15 september start het
opstellen van één voorkeursalternatief. Dit betekent dat 15 september de laatste reguliere mogelijkheid is
voor PS om uitgangspunten en richtlijnen mee te geven aan de gedeputeerde. De input van PS volgt dan op
gemeenteraden die voor 15 sept. Zullen reageren. Alternatieve voorstellen zijn vrijdag 8 of maandag 11
september. De voorkeur ligt echter op 15 september.
Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Procedurevergadering zal, in verband met
de beperkte tijd op Statendagen, worden nagegaan of er ook alternatieve momenten zijn, zoals
maandagenavonden of niet-Statendagen, waarop (facultatief) iets kan worden georganiseerd.
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☐

Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
Informerend
Informatiebijeenkomst

☐
☐
☐

☐
☒

Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard. Tijdens
een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde onderwerp

Expertmeeting
Zowel PS als GS kunnen verzoeken om een expertmeeting.

Rondetafelgesprek
Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook burgers zijn.

Oordeelsvormend
Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder aanwezig
zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.

Informerend en oordeelsvormend
Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te doen.
De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan gebeuren.
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Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst

De provincie Noord-Brabant heeft samen met vier gemeenten (Breda, Drimmelen, Moerdijk, Zundert)
het initiatief genomen om minimaal 100 MW aan windenergie langs de A16 te realiseren. De afgelopen
maanden zijn de m.e.r.-onderzoeken voor 11 mogelijke opstellingsvarianten voor windmolens
uitgevoerd. De uitkomsten van de m.e.r. helpen om een gefundeerde vergelijking te maken van de 11
opstellingsvarianten en tot één voorkeursalternatief te komen voor de locaties van windmolens langs
de A16. Dit bestuurlijke proces start vanaf 15 september 2017. Naar verwachting neemt de stuurgroep
begin oktober een besluit over het concept-VKA, dat vervolgens ter vaststelling wordt aangeboden
aan Gedeputeerde Staten. Als het VKA is vastgesteld, start de volgende fase van het project: het
opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de verlening van de vereiste
Omgevingsvergunningen. Volgens planning worden in het voorjaar van 2018 het PIP, het MER en de
vergunningen ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten.
Hier kan nadere informatie worden gegeven over bijvoorbeeld:
• Welke externen/gedeputeerden moeten bij een bijeenkomst zijn?
• Gewenste duur van de bijeenkomst.
• Periode waar de bijeenkomst moet plaatsvinden of exacte datum.
Geef hierbij ook eventueel relevante achtergrondinformatie aan.

