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1. Voorstelronde 

Er wordt gestart met een voorstelronde, waarbij iedereen zijn naam meldt en wie zij 

vertegenwoordigen. Wethouder Dorrestijn stelt voor ook met de BIK in gesprek te gaan als 

belangenbehartiger van de bedrijven op Harselaar Oost om te bezien of/hoe zij een bijdrage 

kunnen leveren aan dit (participatie)proces.  Aanwezige bedrijven (Virbac, Bridgefarma en 

Schateiland Zeumeren) geven aan zich niet gerepresenteerd te voelen door de BIK en blijven 

ook graag aangehaakt. Wethouder de Kruijf stelt voor ook te bekijken hoe de minicampings 

bij het proces betrokken kunnen worden. 

 

2. Het processchema 

Wethouder de Kruijf loopt alle stappen uit het (n.a.v. de commissievergadering) aangepaste 

processchema langs en licht toe.  

- Het is belangrijk twee verschillende soorten van participatie uit elkaar te houden: de 

procesparticipatie (participatie in het ruimtelijk proces) en de projectparticipatie 

(participatie-afspraken tussen initiatiefnemers en omwonenden m.b.t. bijvoorbeeld 

financiële vergoeding  voor direct omwonenden, stroomlevering of financiële 

participatie (mede-eigenaarschap)).  Vanavond hebben we het over het eerste: 

procesparticipatie. 



- M.b.t. het  schema van de  ‘procesparticipatie’, wordt na het opstellen van de nota 

zienswijzen  een bijeenkomst met de raadscommissie en de indieners van de zienswijzen 

belegd, voordat  het raadsvoorstel in de commissie Grondgebied wordt besproken. 

Tijdens deze bijeenkomst is er meer tijd voor de commissieleden om de indieners van de 

zienswijzen te horen dan in een reguliere commissieavond.  

- Wethouder de Kruijf wijst op de mogelijkheid die de provincie heeft om een 

inpassingsplan op te stellen, als de gemeente, op voor de provincie onjuiste gronden, 

afziet van het vaststellen van het bestemmingsplan. De  initiatiefnemer moet dan wel bij 

de provincie een  verzoek indienen. Welk besluit er ook wordt genomen, het besluit 

moet goed worden onderbouwd en worden afgewogen. 

- Vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang vragen de aanwezigen of iedereen zich kan 

vinden in het gepresenteerde proces. Door de aanwezigen wordt hiermee ingestemd. 

Zowel Recron als PB geven aan blij te zijn met de ingebouwde extra 

afwegingsmomenten met betrokkenen.  

- De initiatiefnemer geeft aan dat zij vanaf april, direct na het besluit van B&W, zijn 

gestart met procesparticipatie, o.a. door gesprekken met omwonenden en 

belangenorganisaties aan te gaan en de georganiseerde inloopavond.  

- De initiatiefnemers zijn inmiddels al gestart met de uit te voeren onderzoeken. Deze 

onderzoeken gaan over  geluid, slagschaduw, externe veiligheid, radarverstoring, 

archeologie, ecologie, een ruimtelijke onderbouwing van de locatiekeuze, en een 

planschaderisicoanalyse. De eerste vier genoemde onderzoeken worden aangemerkt als 

mogelijke ‘showstoppers’ voor het plan. Daarom is het van belang zo snel mogelijk 

duidelijkheid over deze onderzoeken te krijgen en  de omwonenden en de raad daarover 

te informeren.  De initiatiefnemer geeft aan de planschaderisicoanalyse bij voorkeur uit 

te voeren in overleg met de omwonenden. 

 

3. De onderzoeken 

De informatie op de lijst met genoemde onderzoeken wordt door de 

belangenvertegenwoordigers als te summier ervaren. De aanwezigen kunnen er zich moeilijk 

een voorstelling bij maken waaraan bijvoorbeeld de onderzoeken moeten voldoen. Met dit 

verslag zal in de bijlage een beschrijving worden gegeven van de onderzoeken die op dit 

moment worden uitgevoerd.   

Vooruitlopend daarop is er per onderzoeksthema bij verschillende flipovers door de 

deelnemers aangeven welke onderwerpen zij onderzocht willen zien. Op de flipovers staan 

de volgende thema’s: geluid, slagschaduw, ecologie/archeologie, recreatie, overig  (de foto’s  

van de flipovers zijn als bijlage toegevoegd).  

 

Slagschaduw 

De initiatiefnemer zegt toe dat voor wat betreft slagschaduw ook de effecten op de 

golfbaan, waterskibaan,  strand, recreatiegebouw van Schateiland en minicampings worden 

onderzocht. De heer Boukema wil ook graag de mogelijke overlast van schaduw van de 

(stilstaande) turbines op de waterskibaan onderzocht hebben. De initiatiefnemer geeft 

hierop  geen antwoord en komt hier nog op terug. De initiatiefnemer geeft aan dat zij in dit 

project al strengere normen hanteren dan de wettelijke.  

 



Geluid 

Bij geluidsonderzoek wordt gekeken naar de wettelijke grenzen van de geluidsbelasting op 

geluidgevoelige objecten, zoals woningen. De initiatiefnemer zegt toe extra de 

geluidbelasting  op een centrale plek op de minicampings te onderzoeken. De vragen m.b.t. 

defensie en vliegroutes worden nog nader onderzocht. Er is al wel contact met defensie. Er 

zijn nog meer vragen op het gebied van geluid. Daarom stelt de initiatiefnemer  voor, gezien 

de complexiteit van het onderwerp, een aparte sessie hiervoor te organiseren, eventueel 

gecombineerd met een excursie en ‘geluidsafari’ om e.e.a. zelf te kunnen beleven. 

 

Recreatie 

Wat de effecten van de windmolens op de recreatie in Voorthuizen zijn, is een veel gestelde 

vraag. De gemeente vindt het van belang, en tegelijkertijd een uitdaging, om de 

belevingswaarde van de recreatie(sector) in Voorthuizen in een onderzoek te vatten. De 

gemeente wil hierover samen met de aanwezigen en de initiatiefnemer doorpraten nadat de 

uitkomsten van de eerste onderzoeken bekend zijn geworden.  

 

Ecologie/Archeologie 

Geen vragen en opmerkingen. 

 

Overig 

Het rendement van de turbines (productie van de turbines en stilstand t.g.v. slagschaduw en 

daarmee het productieverlies t.g.v. geprogrammeerde stilstand voor slagschaduw)wordt 

inzichtelijk gemaakt via de onderzoeken. Planschadeonderzoek m.b.t. woningen is onderdeel 

van de onderzoeken. Ten behoeve van het voorontwerp bestemmingsplan zal een 

radaronderzoek worden uitgevoerd evenals een toets op eventuele beperkingen t.g.v. 

laagvliegroutes.  Het projectparticipatieproces geeft, gaandeweg het ruimtelijke proces,  

invulling aan de vraag m.b.t. financiële vergoeding  voor direct omwonenden, 

stroomlevering of financiële participatie (mede-eigenaarschap).  

 

 

4. Vragen en antwoorden 

V: Er is een moment in het proces dat het college van B&W kiest om wel/niet de officiële ruimtelijke 
procedure doorgang te laten vinden. Wat als de raadscommissie op dat moment het college 
negatief adviseert? 

A: Wethouder De Kruijf geeft aan daar nu nog niet op in te willen gaan. 
 

V: Wat is het moment dat de gemeente kijkt naar de gevolgen van de genomen  beslissing? 

A: De beslissing is onderdeel een integrale afweging, waarbij gekeken wordt naar alle effecten 
  

V: Kan de gemeente in beroep gaan tegen een mogelijk besluit voor het maken van een 
inpassingsplan door de provincie? 

A: Tegen het voornemen van de provincie om te starten met een inpassingsplan is indienen van 
zienswijzen of beroep mogelijk (het gaat hier om een voorbereidende handeling en niet een 
officieel besluit). Tegen het eigenlijke inpassingsplan, dat een officieel besluit is, is dit wel mogelijk. 
 

V: Als de provincie een inpassingsplan maakt, wie regelt dan de planschade? 



A: Die verantwoording ligt bij de gemeente. Met de initiatiefnemer wordt echter een overeenkomst 
gesloten waarbij zij verplicht worden de schade te vergoeden. 
 

V: Wordt er een Milieu Effect Rapport (MER) uitgevoerd? 

A: Er zijn drempels in landelijke regelgeving, waarboven een initiatiefnemer verplicht is een milieu 
effect rapportage (m.e.r.) uit te voeren. Deze drempel wordt hier (ruimschoots) niet gehaald. Dit 
betekent niet dat deze aspecten niet onderzocht worden. Om een dergelijk plan te onderbouwen, 
worden alle relevante milieuaspecten onderzocht en onderbouwd met onderzoek, alleen gebeurt 
dit vormvrij. 
 

V: Zijn er protocollen beschikbaar voor de onderzoeken die gedaan worden? Onderzoeken moeten 
gedegen gebeuren en niet ‘wie betaalt, bepaalt’. 

A: Een initiatiefnemer is verplicht om middels onderzoeken door gerenommeerde bureaus aan te 
tonen dat een plan kan voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke (milieu)regels. Er vindt een 
gedegen toetsing/beoordeling van de onderzoeken plaats op basis van de wettelijke kaders.  De 
initiatiefnemer geeft aan dat dergelijke onderzoeken zo ‘in de schijnwerpers’ staan, dat niet 
gedegen onderzoeken door de mand vallen. De onderzoeken en onderzoeksbureaus worden, na 
afronding van de onderzoeken, openbaar bij de terinzagelegging van o.a. een voorontwerp BP, 
ontwerp BP etc. 

 


