Het besluitvormingsproces dat voorafging aan de realisatie van
Windpark Nieuwegein
Hieronder schetsen we globaal het traject dat doorlopen is sinds de eerste
ambities om een windpark in Nieuwegein te realiseren.
Voornemen realisatie windpark (augustus 2002)
Het college van burgemeester en wethouders stelt in augustus 2002 de
uitgangspunten voor de energievoorziening van bedrijvenpark Het Klooster vast.
Hierbij stemmen zij in om de kansen voor windenergie verder in beeld te laten
brengen. Zo is in het voorstel aangegeven dat langs de rijksweg A27 minimaal
vijf windturbines kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is geconstateerd dat
plaatsing van windturbines rendabel is en dat het de gemeente naast een
milieuvoordeel een direct financieel voordeel kan opleveren.
Locatiebepaling (2002-2005)
Het oorspronkelijke plan om de windturbines op bedrijvenpark Het Klooster zelf
te realiseren, bleek echter niet mogelijk. De beoogde windturbines kregen
daarom een nieuwe locatie, niet op het bedrijvenpark maar verder van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en langs de A27. Die locatie is vanaf dat moment
steeds de beoogde en bestuurlijk gewenste locatie geweest. In het vervolgtraject
is de genoemde aansluiting tussen het bedrijvenpark en de windturbines dus
beperkt tot afstemming en worden de bijbehorende juridisch planologische
trajecten afzonderlijk doorlopen.
Instemming gemeenteraad en selectie ontwikkelaar (november 2005)
De gemeenteraad stemt in november 2005 unaniem in met een verdere
ontwikkeling van windenergie in Nieuwegein. De selectie van een ontwikkelaar
resulteert in de keuze voor Eneco Wind BV (destijds nog Evelop BV onderdeel
van Econcern). De aanbieding van Eneco Wind BV blonk uit in zowel de kwaliteit
van het voorstel, het financiële bod en de helderheid en volledigheid. Tevens
bood zij een aantal extra's in de lijn van het klimaatbeleid van de gemeente
Nieuwegein.
Diverse onderzoeken (2005-2011)
Nadat de gemeenteraad in 2005 groen licht gaf voor de verdere ontwikkeling van
windenergie in de gemeente Nieuwegein, zijn belangrijke stappen gezet om het
windpark daadwerkelijk te kunnen realiseren. Een van de eerste stappen was om
in overleg met de ontwikkelaar de exacte plaats te bepalen van de beoogde
windturbines. Nadat dit duidelijk was zijn veel onderzoeken uitgevoerd dan wel
geactualiseerd. Aspecten als veiligheid, geluidbelasting, gevolgen voor flora en
fauna, archeologie en dergelijke, vragen gedegen onderzoek. De ontwikkelaar
heeft deze onderzoeken laten uitvoeren, de gemeente heeft beoordeeld of de
onderzoeken adequaat zijn uitgevoerd en of er wordt voldaan aan de geldende
wetgeving. Deze onderzoeken zijn van belang voor de ruimtelijke onderbouwing
van het juridisch planologisch traject dat gevolgd moet worden
(bestemmingsplan en vergunningen).
De lange voorbereidingstijd die nodig is voor de realisering van windparken,
heeft als gevolg dat er regelmatig rekening gehouden moet worden met
wetswijzigingen en wijzigingen in procedures en bevoegdheden. Hierdoor
moesten sommige onderzoeken die in het kader van de ruimtelijke onderbouwing
zijn uitgevoerd, tussentijds geactualiseerd worden.

Naamgeving: Windpark Nieuwegein (26 juli 2011)
Het college van burgemeester en wethouders besluit op voordracht van de
commissie Naamgeving Openbare Ruimte het (in ontwikkeling zijnde) windpark
tussen bedrijvenpark Het Klooster en de rijksweg A27, de naam 'Windpark
Nieuwegein' te geven in plaats van Windpark Het Klooster. Achterliggende
gedachte voor deze keuze is het feit dat de windturbines kunnen gaan fungeren
als hét (zichtbare) visitekaartje voor heel Duurzaam Nieuwegein, dus niet alleen
voor het duurzame bedrijvenpark Het Klooster. Uit de nieuwe naam is ook
meteen voor een ieder duidelijk waar het windpark zich bevindt. Als op een kaart
van Nederland alle (namen van) windparken worden gezet, is meteen helder dat
Nieuwegein een windpark binnen haar grondgebied heeft.
Instemmen samenwerking Eneco Wind BV (23 augustus 2011)
Het college neemt kennis van de stand van zaken en besluit in te stemmen met
de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Eneco
Wind BV.
Bestemmingsplan en omgevingsvergunning (29 mei 2013)
Om de bouw van Windpark Nieuwegein mogelijk te maken moest het
bestemmingsplan worden gewijzigd en een omgevingsvergunning verleend. Eind
september 2011 is de procedure hiervoor opgestart. Op 29 mei 2013 heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan Windpark Nieuwegein vastgesteld. U vindt
dit bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Direct nadat het
bestemmingsplan was vastgesteld, is ook de omgevingsvergunning verleend.
Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld, maar bij uitspraak van 5
februari 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het
beroep ongegrond verklaard. Eneco Wind BV kon starten met de bouw.
Officiële ingebruikname Windpark Nieuwegein (april 2015)
Op vrijdag 24 april 2015 hebben de gemeente Nieuwegein en Eneco het
Windpark Nieuwegein langs de A27 officieel geopend. Na een bouwperiode van
zes maanden wekken de vijf windmolens sinds begin 2015 de eerste groene
stroom op, op jaarbasis voldoende om 7.600 huishoudens van elektriciteit te
voorzien.

