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Beste heren, dames,
Samen met Domesta en Woonservice hebben wij met belangstelling kennisgenomen van de beleidsregel 'windmolenopstelling gemeente Emmen'.
Positieve ontwikkeling
Wij delen het standpunt van de gemeenteraad dat windenergie een bijdrage
levert aan het doel om meer duurzame energie op te wekken en daarmee ook
een bijdrage te leveren aan het klimaatbeleid. In het Lokaal Akkoord tussen
gemeente en corporaties is het onderwerp energiebesparing een belangrijk
onderwerp. Regelmatig bespreken wij met de gemeente de voortgang en
projecten op het terrein van energie en duurzaamheid in de woningbouw.
Randvoorwaarden
Wel is het voor een goede inpassing in het landschap nodig dat er
randvoorwaarden worden opgesteld waaraan een windmolenpark moet
voldoen. Een verkeerde keuze kan leiden tot ongewenste situaties, zoals
aantasting van het woon- en leefklimaat, waardedaling van onroerend goed en
afnemende verhuurbaarheid. Vooral in kwetsbare gebieden met slechte
sociaal-economische vooruitzichten en met krimp kan de komst van een
windmolenpark de situatie extra verslechteren.
Verdere uitwerking
Wij zijn het met u eens dat een windmolenpark moet bijdragen aan een
positieve ontwikkeling van het gebied en dat bij de beoordeling van een
aanvraag dit een zeer zwaar afwegingscriteria is. In artikel 7 wilt u de
omwonenden betrekken bij de verdere planvorming en de uitwerking van de
gebiedsontwikkeling. Uiteraard zijn omwonenden van groot belang, maar er
zijn ook andere partijen met belangen in het desbetreffende gebied, zoals de
corporaties. Wij stellen daarom voor om dit artikel ruimer te omschrijven en
aan te vullen met ander belanghebbenden.
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Tot slot
Ook namens Domesta en Woonservice wensen wij u veel succes met het
vervolg!
Met vriendelijke groet,
Lefier

Aly Assen
manager Maatschappij & Markt
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