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Aanleiding
De laatste tijd is er veel aandacht voor een eventueel windmolenpark aan de Koolbliek
tussen Borkel en Bergeijk. Naast publicaties heeft ook het Dorpsinitiatief BeS hier een
brief over geschreven. Vooruitlopend op alle procedures die (kunnen) volgen, hebben
wij hier toch vragen over. Dit om te voorkomen dat wij (gemeente, gemeenteraad,
Dorpsinitiatief BeS en vooral onze inwoners) later voor het blok worden gezet. Uit de
publicaties lijkt het dat we ervan uit mogen gaan dat er nog geen aanvraag is
ingediend, maar regeren is vooruit kijken.
Een eventueel verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, kan door de raad worden
gehonoreerd of afgewezen. Het gaat ons om dat laatste geval. Dan namelijk kunnen
Provinciale Staten (PS) een inpassingsplan vaststellen. Tenminste als het totaal aan
windmolens een vermogen heeft van meer dan 5MW. En dat is m.b.t. de plannen rond
de Koolbliek al snel gehaald. Toepassing van die bevoegdheid houdt in dat PS gronden
kunnen aanwijzen en eventuele vergunningen kunnen verlenen. Ook voor de gronden
waarop de raad evt het gevraagde bestemmingsplan heeft afgewezen. Als
gemeente(raad) staan we dan buitenspel. Dit overigens geheel op wettelijke basis.
We kennen allemaal de druk die – los van de politieke voorkeur – vanuit de
rijksoverheid wordt gelegd op de energietransitie. Ook in de regio hebben we onlangs
een startnotitie vastgesteld. De vraag is alleen hoe de provincie (lees PS) zich later zal
gedragen. De provincie is gesprekspartner in de regionale notitie en opvolgend beleid.
Maar omdat de Koolbliek al dermate concreet wordt, is het wat ons betreft, nooit te
vroeg om nu al met de provincie aan tafel te zitten en te praten over verhoudingen.

Vraag:
Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij dan ook de vragen of het college al
heeft gesproken met de provincie over hun positie bij een aanvraag om een
inpassingsplan of dat een dergelijk gesprek is gepland. Mocht het antwoord op de
vragen ‘nee’ zijn, dan is de vraag of u het met ons eens bent dat het wenselijk is om
snel met de provincie hierover te spreken? Graag zien wij een toelichting van u rond
uw standpunt in deze.

Een laatste vraag is of er binnen het grondgebied van Valkenswaard ook over andere
gronden wordt gesproken om te komen tot een windmolenpark c.q. de plaatsing van
windmolens?
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