Schriftelijke vragen ex art. 39 regelement van orde
Aan:
Van:
Betreft:

college van burgemeester en wethouders van Nijmegen
Maarten Bakker en Inge van Dijk
Windturbines Engieterrein

Nijmegen, 15 maart 2018

Geacht college,
Nijmegenaren in onder andere Koningsdaal/Batavia, op de Handelskade en in de Biezen
maken zich samen met inwoners van Weurt zorgen over het mogelijke plaatsen van
windturbines op het Engieterrein. Deze inwoners zijn onder andere ongerust over het
geluid dat de turbines produceren, slagschaduw, en de impact van de turbines op hun
leefomgeving. Zorgen die VVD Nijmegen begrijpt en waarvan VVD Nijmegen vindt dat ze
niet in de wind geslagen kunnen worden.
Naast deze zorgen betwijfelt VVD Nijmegen of windturbines de beste bestemming zijn voor
deze unieke locatie. In de unaniem aanvaarde motie “verbonden met water” van Van Dijk
(VVD) en Reinhoudt (GroenLinks) d.d. 11 november 2015 wordt opgeroepen te streven naar
zoveel mogelijk watergebonden bedrijvigheid op het terrein van GDF Suez (het
Engieterrein) en daar een strategie voor te ontwikkelen.1
Om de zorgen van de bewoners van Nijmegen-west en Weurt niet in de wind te slaan en
omdat windturbines niet zo locatie gebonden zijn als watergebonden bedrijvigheid dat is,
stelt VVD Nijmegen het college de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de zorgen van de bewoners van Nijmegen-west en Weurt over
de mogelijke bouw van windturbines op het Engieterrein en hoe bent u daar tot op
heden mee omgegaan?
2. Bent u van mening dat de belanghebbenden voldoende betrokken zijn in de plannen
met het Engieterrein tot nu toe? Graag ingaan op uw rol daarin en toelichten
waarom wel/niet.
3. Op welke manier worden belanghebbenden in de toekomst betrokken bij het
ontwikkelen van het Engieterrein?
4. Wordt het “gecumuleerd geluid” dat door samenspel van windturbines en andere
factoren, zoals wegverkeer, de Waal en de bebouwde omgeving, meegenomen in de
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communicatie naar belanghebbenden en speelt dit een rol in de afweging om al dan
niet verder te gaan met het ontwikkelen van windturbines?
5. Op welke momenten is contact geweest met de eigenaar(s) van het Engieterrein om
tot een strategie te komen om watergebondenbedrijvigheid op het Engieterrein te
realiseren?
6. Op welke momenten zijn welke andere partijen benaderd om tot watergebonden
bedrijvigheid te komen op het Engieterrein en welke strategie is met hen
ontwikkeld?
In afwachting op uw antwoord,
Hartelijke groet,

Maarten Bakker en Inge van Dijk

2

