
Concept voorkeursopstelling  
en voorstel voor lokale normen

Windpark Horst en Telgt

Provincie Gelderland, gemeenten Ermelo en Putten en  
de initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie werken samen aan 
windpark Horst en Telgt.  In januari 2023 vragen we via een enquête 
uw mening over de concept voorkeursopstelling van het windpark. 
Ook horen we graag wat u vindt van het conceptvoorstel voor de 
lokale normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid.  
In dit document staat een samenvatting van beide concepten.

Milieuonderzoeken en gebiedsanalyse

Het milieuonderzoek en de gebiedsanalyse zijn  
de basis voor de twee voorstellen: de voorkeurs
opstelling en de lokale milieunormen.

In het milieuonderzoek zijn de milieueffecten van  
2 hoofdopstellingen onderzocht. De eerste resultaten 
van de milieuonderzoeken vindt u hier.

2 hoofdopstellingen:
• 7 x 250 meter hoog
• 8 x 200 meter hoog

Hierbij is ook gekeken naar de verschillende 
aanpassingen gericht op bijvoorbeeld landschap, 
natuur en geluid.  

Ter voorbereiding op de lokale normen is een 
gebiedsanalyse uitgevoerd. In deze analyse zijn de 
kenmerken van het gebied vertaald naar 
aandachtspunten voor de milieunormen. In het 
milieuonderzoek zijn de effecten van verschillende 
milieunormen onderzocht voor geluid1 en 
slagschaduw2. 

1 Geluid van de windturbines ontstaat doordat de wieken zich door 
de lucht bewegen, met de uiteinden als snelst bewegende delen. 

2 Slagschaduw is de bewegende schaduw die ontstaat als de zon 
tegen de wieken van een windturbine schijnt.

https://windparkhorstentelgt.nl/concept-milieueffectenrapport/
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Conceptvoorstel voor lokale 
milieunormen

De provincie Gelderland heeft gewerkt aan een 
conceptvoorstel voor de lokale milieunormen  
van het windpark. Met deze normen worden grenzen 
gesteld aan de productie van geluid en slagschaduw 
door de windturbines. Op basis van de onderzoeken 
stelt de provincie het volgende voor: 
• Maximaal 47 dB Lden geluid.
• Maximaal 6 uur slagschaduw per jaar.

De voor en nadelen van verschillende normen zijn 
afgewogen. Deze normen sluiten aan bij de kenmerken 
van het gebied. Zo is gekeken naar het effect van de 
snelweg en de windturbines samen, overdag en  
’s nachts. Met deze normen is een evenwicht 
gevonden tussen het beperken van de hinder en  
de opwek van duurzame energie. De provincie denkt 
nog na over aanvullende regels voor geluid om 
handhavend te kunnen optreden. 

U kunt de uitgebreide toelichting op het 
conceptvoorstel voor lokale normen hier lezen.

Aandachtspunten en onzekerheden

• Wespendief (roofvogel op de Veluwe)
• Stilstand voor de rosse vleermuis
• Stikstofuitstoot tijdens de bouwfase

De veel gestelde vragen over windpark Horst en 
Telgt vindt u op deze pagina.

Heeft u vragen?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van 
windpark Horst en Telgt en schrijf u in voor de 
nieuwsbrief op de website www.gelderland.nl/
windparkhorstentelgt. 

Provincie Gelderland werkt samen met gemeenten 
Ermelo en Putten en stemt af met initiatiefnemers 
over windpark Horst en Telgt. 

Concept voorkeursopstelling van  
de initiatiefnemers

De eerste resultaten van het milieuonderzoek laten 
voor en nadelen van verschillende opstellingen van 
de windmolens zien. Deze uitkomsten zijn door de 
initiatiefnemers gewogen en vergeleken. Dit heeft 
geleid tot een zogenaamd concept voorkeursalternatief. 
Dat is de concept voorkeursopstelling van het 
windpark. 

De voorkeursopstelling is de opstelling van het 
windpark die de initiatiefnemers als uitgangspunt punt 
willen gebruiken voor de vergunningen en het 
provinciaal bestemmingsplan (PIP). Het gaat hierbij 
om 7 windturbines van maximaal 250 meter. 

De uitgebreide toelichting op het concept 
voorkeursalternatief kunt u hier lezen. 

• Beste evenwicht tussen energieopbrengst en 
gevolgen voor de omgeving (geluid/slagschaduw 
en natuur). 

• Minder turbines die meer energie opwekken  
(7 i.p.v. 8).

• Draagt in grotere mate bij aan het elektriciteits
neutraal maken van gemeenten Ermelo en Putten.

• Optimale benutting van de locatie.
• Grotere bijdrage aan het omgevingsfonds. 
• Draagt het beste bij aan de balans tussen zon en 

wind in de regio en zorgt zo voor minder 
maatschappelijke kosten.

Voordelen ten opzichte van andere onderzochte 
opstellingen

Nadelen ten opzichte van andere onderzochte 
opstellingen

• Niet de optimale opstelling voor landschap. 
• Andere opstellingen (met minder turbines) 

hebben minder gevolgen voor de omgeving 
(geluid/slagschaduw en natuur).

https://media.gelderland.nl/Motivering_lokale_milieunormen_WP_Horst_en_Telgt_046528c788.pdf?updated_at=2023-01-10T10:36:11.379Z
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