Bijlage gemeente Houten: IS18.00946

Communicatie & participatie Windpark Goyerbrug zomer 2018
Bij de ontwikkeling van een windpark is goede communicatie en participatie cruciaal. De
initiatiefnemer heeft hier een belangrijke rol in, maar de gemeente zelf ook. Als vergunningverlener en
vanuit de duurzaamheidsambities.
Communicatiedoelen:
- Bewustwording van en kennis over duurzame energie vergroten.
- Kennis verschaffen over windenergie in relatie tot de duurzaamheidsambities.
- Participatie over hoe een windpark ook meerwaarde kan bieden voor het gebied.
- Erkenning van (de uitkomsten van) het besluitvormingsproces.
Hoe dit te bereiken:
 Uitdragen wat duurzame energie is, waarom het zo belangrijk is en wat jezelf kunt bijdragen.
 Feitelijke informatie geven over windenergie: voor- en nadelen.
 Het proces van de vergunningsaanvraag en de rol van de gemeente transparant maken.
 In gesprek gaan met omwonenden over het hoe van een windpark.
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Communicatiestrategie
 Transparant & eerlijk
De gemeente is transparant over het vergunningsproces en ook over de intenties en aanpak om
te komen tot een zorgvuldig afgewogen besluit.
 Continu & tijdig
We zetten in op continu communiceren over de voortgang van het besluitvormingsproces.
duurzame energie waar windenergie onderdeel van uit maakt. Bij elke nieuwe stap of
ontwikkelingen informeert de gemeente de omgeving tijdig.
 In dialoog
Een dialoog is tweerichtingenverkeer. Dat betekent goed luisteren naar de betrokkenen en
duidelijk zijn in wat van de verschillende partijen verwacht wordt en mag worden.
Communicatiemomenten de komende periode
Onderstaand een overzicht van communicatiemomenten die wij de komende zomerperiode
verwachten. Deze lijst is niet limitatief en moet worden gezien als een minimale variant.
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