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# Fractie

Vraag

Antwoord

1 D66

Bij de uitsluitingsgebieden staan een bepaalde bestemming
of gebiedsaanduiding. O.a.: Agrarisch met waarden,
landschapselementen, verkavelingselementen,
luchtverkeer. Vraag: Waar is de status van dergelijke
gebieden op gebaseerd?
Is er voor de groottebepaling van het gebied “ luchtverkeer”
en invloed van windmolens op het luchtverkeer afstemming
geweest met Aeroclub Salland?
In het raadsvoorstel staat onder 1.4 de tekst: Een groot deel
van de voorgestelde uitsluitgebieden zijn tevens de
gebieden met een beperkte netinfrastructuur en een lage
energievraag.
Vraag: Kijken we bij het al of niet uitsluiten van dergelijke
gebieden ook naar koppelkansen voor zon op (grote)
agrarische daken die dan wellicht kunnen meeliften op
investeringen in netwerk-infrastructuur voor zonneparken?
En wordt er pro-actief gekeken naar toekomstige
aanpassingen van het energie netwerk?
Op zich is het goed dat er rekening wordt gehouden met het
luchtverkeer van de Aeroclub Salland maar hoe is de
grootte van de cirkel bepaald? Er blijkt ook een vergunning
te zijn waarop de aeroclub zweefvliegtuigen mag opslepen
met de motorzwever. Zo’n sleep combinatie heeft wat meer
ruimte nodig. Er zijn internationale afspraken over obstakels
rondom luchthavens, maar dit is meer voor de
gemotoriseerde luchtvaart (PAN-OPS regelgeving). Zo moet
de uitklimhoek en naderingsgebied boven een bepaald
hellend vlak obstakelvrij zijn tot meer dan 10 km uit! Nu is er
een cirkel met bepaalde straal getekend welke ook nog
ophoudt bij de gemeentegrens.
Wordt er rekening gehouden met de richtlijnen voor
obstakelvrije zones?
Is dan een rechthoek met hellende vlakken als gebied niet
logischer?

Er is gebruik gemaakt van de gebiedsindeling met waarde uit
het Bestemmingsplan Buitengebied. De status is dus
planologisch juridisch vastgelegd.

2 D66
3 D66

3a D66 (aanvulling)

Nee. Indien van toepassing zal er op een later tijdstip verder
onderzoek plaats vinden. In het verleden was de Aeroclub wel
betrokken bij het vaststellen van de huidige cirkel.
We hebben overal op hoofdlijnen de koppelkansen onderzocht.
De grootste uitsluitgebieden zijn de gebieden met de
bestemming ‘Natuur’ en ‘Agrarisch met Waarden’. In deze
gebieden verwachten wij in de toekomst geen grote uitbreidingen
van de energievraag. Ook zijn in deze gebieden niet veel grote
(agrarische) daken aanwezig. De netwerkcapaciteit in deze
gebieden is meestal wel voldoende groot voor reguliere
zonnedaken en kleine windmolens.
De cirkel met de gebiedsaanduiding ‘luchtvaart’ uit het
bestemmingsplan Buitengebied is aangehouden. Binnen deze
cirkel zijn bijvoorbeeld geen hoge objecten zoals een windmolen
toegestaan. Landelijke richtlijnen zijn hierbij aangehouden.
Toezegging: met het bestuur van de Aeroclub wordt tijdens het
‘zoekgebied’-onderzoek nader afgestemd. Het resultaat wordt
indien nodig verwerkt in de definitieve uitgangspunten.
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3b D66 (aanvulling)

4 ChristenUnie
5 ChristenUnie
6 ChristenUnie

Vragen over specifiek deze cirkel in het raadsvoorstel zijn:
- is er contact geweest met het bestuur van de aeroclub
over de straal van de cirkel?
- is er gebruik gemaakt van enig wetgeving om de straal van
deze cirkel te bepalen?
- is er contact geweest met de provincie over deze cirkel, dit
aangezien de provincie over het Luchthavenbesluit van de
aeroclub gaat.
- is er contact geweest met de ILT (inspectie luchtvaart en
transport) over de omvang van dit gebied, dit ivm de
verklaring voor veilig gebruik.
- is er rekening gehouden met een uitklim en
naderingsgebied voor een motorzwever met zweefvliegtuig
aan de sleep?
Argument 1.1: De uitgangspunten zijn afgestemd op o.a.
concept Omgevingsvisie. Maar dit product hebben we nog
niet.
Argument 1.1: Wat is de reden om een “duidelijk plafond” in
te stellen van 100 Gwh? Deze opgave is gericht op 2030 en
nog niet op 2050.
Argument 1.3: Waarom staat in het rijtje meekoppelkansen
de optie “industrie” niet vermeld?

7 ChristenUnie

Wat is de definitie van een “lokaal gewortelde partij” ?

8 ChristenUnie

Welke rol kan een gemeentelijk / lokaal energiebedrijf
spelen? Hoe ziet het college dit voor zich?

9 ChristenUnie

Waarom is er geen termijn verbonden aan het plaatsen van
een windmolen? Dit in tegenstelling tot zonneparken.
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Zie 3a.
Er heeft op dit ogenblik in het proces nog geen afstemming
plaatsgevonden met het bestuur van de Aeroclub.

Het betreft een ambtelijke interne afstemming. De
Omgevingsvisie zult u als raad op een later moment ter
vaststelling bespreken.
Het is met dit getal duidelijk wat Dalfsen tot 2030 wil realiseren.
De totale opgave tot 2050 is inderdaad groter.
Een aantal voorbeelden is genoemd. Nieuwe industrieterreinen
zijn nog niet concreet en worden mogelijk bij de Omgevingsvisie
verder uitgewerkt.
We hanteren de definitie uit de RES (bijlage bouwsteek Lokaal
Eigendom): ‘Lokaal geworteld’ is een gangbare definitie in de
ruimtelijke ordening. Als definitie hanteren we de definitie van de
provincie Overijssel: ‘bedrijven die hun oorsprong óf
verzorgingsgebied hebben of vinden in de gemeente of kern
waar ze gevestigd zijn of zich vestigen én toegevoegde waarde
bieden aan de sociaaleconomische structuur/voorzieningen.’
Hierover is nog geen besluit genomen. Met de Dorpen van
Morgen onderzoeken we wat de mogelijke
samenwerkingsvormen en welke het beste past voor de
gemeente en samenleving.
Ook bij windmolens kan een maximale termijn worden
vastgesteld. Wij volgen de Handreiking Zonneparken van de
provincie en die stelt dat gezien de ruimtelijke impact en omvang
25 jaar passend is. Windmolens hebben een veel kleinere
ruimtebeslag.
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10 ChristenUnie

Uitsluitingsgebieden:
o Welke definities gelden voor de genoemde
uitsluitingsgronden? Met name “agrarisch met
waarden”, “verkavelingsstructuur”?
o Waarom zijn woonkernen hierbij niet opgenomen?

11 ChristenUnie

Waarom is een adviesbureau nodig voor zoekgebieden als
er zoveel opgehaald is?

12 ChristenUnie

De concept uitgangspunten worden niet gepubliceerd …..
Maar deze staan voor publiek toegankelijk op het RIS.
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Zie bestemmingsplan c.q. structuurvisie.
Agrarisch met waarden: door landschapsspecialisten zijn deze
gebieden beschreven als landschappelijk waardevol.
Verkaveling: Ter plaatse van de aanduiding
'verkavelingsstructuur' is een unieke verkavelingspatroon
aanwezig met specifieke ruimtelijke kenmerken (bijvoorbeeld
Marshoek met visgraatstructuur)
Deze uitgangspunten gelden alleen voor het buitengebied. De
kernen maken hier geen onderdeel van uit.
Onder andere vanwege de specifieke kennis over landschappen
en netwerkinfrastructuur.
Met deze zin wordt bedoeld dat de concept uitgangspunten niet
in de regelingenbank gepubliceerd worden als vastgestelde
formele regelgeving. Ze krijgen pas de formele status bij
vaststelling van de zoek gebieden.

