
De  mogelijke plaatsing van windturbines bij de N320 hield vorig jaar de gemoederen in Culemborg flink 
bezig. Iedereen wil bijdragen aan een verantwoorde energietransitie maar passen deze turbines binnen de  
gemeentegrenzen en onder welke voorwaarden? Een aantal bewoners uit de wijk Parijsch heeft de fractie-
voorzitters van alle gemeentelijke partijen in november 2021 gevraagd hun standpunten hierover weer te 
geven zodat u een bewuste keuze kunt maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Windwijzer Culemborg 
heeft de standpunten ingekort tot de essentie waarbij niet alle nuances weergegeven konden worden.  
Lees de volledige standpunten over de windturbines op de partijwebsites en vergeet niet te stemmen!

WINDWIJZER CULEMBORG
gemeenteraadsverkiezingen 2022

CDA
4 tot 5 x 210m

PARTIJ
aantal + hoogte

WINDWIJZER CULEMBORG

STANDPUNT IN ENKELE ZINNEN

Recht doen aan ambities voor groene energie als ook zorgen van inwoners. Park van passende omvang. Max. opbrengst van 
72 GWh per jaar. Maatwerkvoorschrift bij vergunningsverlening om overlast en gezondheidsschade te voorkomen.

...er  wel voldoende draagvlak is en alle betrokken bewoners in het gebied volledig worden gecompenseerd . Energieopwekking is 
efficiënter op landelijk niveau te realiseren. Energiebesparing kan doeltreffend op lokaal niveau.

Christen Unie
0, tenzij...

Wij hebben altijd tegen de komst van windturbines gestemd en vinden dat je niet op deze manier het energieprobleem moet  oplos-
sen. We beschouwen de turbines als ‘subsidieslurpers’.

Op een passende en realistische manier werken aan klimaatneutraliteit. Gebruik maken van alternatieve duurzame energiebronnen 
passend bij de schaalgrootte en behoeften van onze stad. Samen met de inwoners willen wij daar de verantwoordelijkheid in nemen.

Culemborg heeft de opdracht klimaatneutraal te worden. Het klimaat wacht niet.  Voorstander van een mix aan energiebronnen. 
Wensen en bezwaren van omwonenden en iedereen die wil meepraten serieus nemen. Gebruik maken van wetenschap (feitelijk).

Om duurzaam te leven zijn ook in Culemborg windmolens nodig. We kunnen 4 tot 6 windmolens van maximaal 210 meter steunen, 
zoals in Deil. Graag in lokaal eigendom. Met garanties voor gezondheid en leefbaarheid. En goede communicatie met inwoners.

We zijn voor windenergie en tegen Eiffeltorens. Voorkeur voor plaatsing langs de A2 maar geen bezwaar tegen huidige locatie. 
Hoogte is lastig aan te geven maar we gaan niet opwekken voor heel Gelderland. PvdA geeft geen hoogte aan.

Culemborg in 2030 al klimaatneutraal. Minder energiegebruik heeft prioriteit. Geen  turbines in natuurgebieden, niet dichtbij de 
wetering wel zo dicht mogelijk bij N320.  Maatregelen om slachtoffers onder vogels te voorkomen. Minimaal 50% lokaal eigendom.

Geen voorstander van plaatsing op voorgenomen locatie. In ons beperkt buitengebied met woonwijken direct aan de rand van de 
stad moeten  mens en natuur voorop staan. Windmolens op zee en zonnepanelen op daken.

Er is geen reactie gekomen van de SP.  In 2021 heeft de gemeenteraad besloten de totale opbrengst van het windpark te maximeren tot 72 GhW.
Meer info: windwijzerculemborg@gmail.com

Culemborgs Belang
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Culemborg van Nu - 
Geen info

D66
6 x 210m

GROEN LINKS
4 tot 6 x 210m

PVDA
3 tot 6

PVDD
Geen info

VVD
0


