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 1 Inleiding
Aanleiding
Provincie Gelderland is samen met de gemeenten Ermelo en Putten gestart met 
een verkenning naar een windpark bij de kernen Horst en Telgt. In de verkenning 
kijken we hoe, waar en onder welke voorwaarden er windturbines tussen de A28 
en de kernen Horst en Telgt kunnen komen. Om de milieueffecten in beeld te 
brengen wordt er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De terinzagelegging 
van de concept onderzoeksagenda milieu (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; 
NRD) is de eerste formele stap bij de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure). 

Bij een provinciaal inpassingsplan of projectbesluit horen onderzoeken. In de 
concept NRD staan de achtergrond en het doel van het project, de bandbreedte 
van te onderzoeken (inrichtings)alternatieven, welke milieueffecten worden 
onderzocht en tot welk detailniveau. De milieuonderwerpen die met elkaar te 
maken hebben, onderzoeken en beoordelen we in samenhang. De resultaten 
komen in het MER te staan.

Omwonenden en andere betrokkenen kunnen op verschillende momenten en 
manieren meedenken over mogelijke oplossingen voor de duurzame opgave die 
we moeten realiseren. In het participatieplan staat beschreven hoe en wanneer 
participatie (meedenken over oplossingen) mogelijk is en hoe we deze inbreng 
betrekken bij toekomstige besluiten. 

Beide documenten, de concept NRD en het participatieplan, hebben van 
donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode heeft iedereen kunnen reageren op het voornemen tot 
uitvoering van de verkenning en de concept NRD door het indienen van een 
zienswijze Op 1, 8 en 9 juni 2022 konden belangstellenden kennisnemen van de 
stukken en vragen stellen tijdens twee fysieke en één digitaal inloopspreekuren. 
Hier hebben ca. 25 personen gebruik van gemaakt.

Tegelijkertijd zijn de wettelijke adviseurs en bestuursorganen die bij de 
besluitvorming over de ruimtelijke plannen betrokken zijn én de Commissie voor 
de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld om advies te geven over de 
reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.

140 zienswijzen, 8 adviezen en 1 advies van de Commissie voor de MER
Er zijn 140 zienswijzen en 8 adviezen (vooroverlegreacties) ingediend. Daarnaast 
heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage advies uitgebracht. 

Beantwoording van zienswijzen en adviezen
De betrokken overheden (provincie Gelderland en gemeenten Ermelo en Putten) 
én de initiatiefnemers (Prowind en Energiecoöperatie Veluwe Energie) zijn blij dat 
omwonenden en anders betrokkenen de moeite hebben genomen een zienswijze 
in te dienen. Zienswijzen zijn bedoeld om de onderzoeksopgave aan te scherpen 
en te verbeteren. In de voorliggende reactienota zijn alle zienswijzen en adviezen 
door het bevoegd gezag – provincie Gelderland - beantwoord. Wat betekent dat? 

Per zienswijze is bekeken of we de NRD en/of het participatieplan moeten 
aanpassen of aanvullen. Ook van eventueel aangedragen alternatieven bekijken 
we of dit een oplossing is voor de duurzame opgave die we hadden omschreven. 
Als de onderwerpen al aan bod komen in de toekomstige milieuonderzoeken en er 
al rekening mee wordt gehouden staat dit in ons antwoord. Als we naar 
aanleiding van de zienswijze een onderwerp toevoegen of een andere aanpassing 
aan de NRD of het participatieplan zullen doen, vermelden we dit expliciet. 
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Bij het doornemen van de zienswijzen hebben we gezien dat veel zienswijzen 
vooruitlopen op de volgende fasen van het project. Bijvoorbeeld door een voorkeur 
aan te geven voor de toekomstige opstelling van het windpark of door te stellen 
dat de windturbines in combinatie met de snelweg voor veel overlast zullen 
zorgen. Waar mogelijk is een feitelijke reactie gegeven. In veel gevallen geven we 
dan aan dat het onderwerp nog in het MER aan de orde komt. Omdat de 
onderzoeken nog worden uitgevoerd kunnen we niet vooruitlopen op de 
uitkomsten. Op de website www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt verschijnt 
uiterlijk begin oktober een geactualiseerde planning en een compacte weergave 
van het (aangevulde) participatieplan. Aan de hand van de geactualiseerde 
planning kunt u straks terugvinden wanneer welke onderwerpen weer aan de 
orde komen.

Zienswijzen geanonimiseerd
Zienswijzen van of namens privépersonen zijn om redenen van privacy 
geanonimiseerd. Alle zienswijzen zijn genummerd. Aan de betrokkenen – in deze 
reactienota aangeduid als ‘indiener(s)’ - wordt hun eigen nummer kenbaar 
gemaakt, zodat zij de reactie op de eigen zienswijze uit deze nota kunnen 
herleiden.

Leeswijzer
Het is een groot document geworden en we hebben ons best gedaan het leesbaar 
te maken door de veel voorkomende onderwerpen in hoofdstuk 2 te beantwoorden. 
In hoofdstuk 3 zijn alle zienswijzen letterlijk overgenomen en beantwoord. Als 
een zienswijze (deels) hetzelfde is als een eerder ingediende zienswijze verwijzen 
we naar de beantwoording. In hoofdstuk 4 zijn de adviezen van wettelijk 
adviseurs en bestuursorganen opgenomen en beantwoord. In hoofdstuk 5 is het 
advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage opgenomen en van een 
reactie voorzien. Daar waar een zienswijze of advies aanleiding geeft tot 
aanpassing van de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER is dit 
expliciet vermeld. In hoofdstuk 6 is een overzicht opgenomen van onderwerpen 
die alsnog in het MER zullen worden opgenomen en een overzicht van 
onderwerpen die aanvullend in het participatieplan zullen worden opgenomen.

Veel gebruikte begrippen: 

1 Milieueffectrapportage (m.e.r.): De procedure van milieueffectrapportage 
(m.e.r.) is voorgeschreven op grond van nationale en Europese wetgeving, 
indien sprake is van activiteiten met potentieel aanzienlijke milieueffecten. 
Het doel van de m.e.r. is om te verzekeren dat adequate milieu-informatie 
beschikbaar is ten behoeve van de besluitvorming over dergelijke activiteiten.

2 Milieueffectrapport (MER): de m.e.r.-procedure mondt uit in een rapport, het 
milieueffectrapport (MER). 

3 Commissie voor de milieueffectrapportage (cie m.e.r.): de Commissie is 
onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 
het MER.

4 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): In de concept NRD wordt 
aangegeven wat de voorgestelde reikwijdte en het voorgestelde detailniveau 
van het MER zal zijn (het onderzoeksvoorstel). De concept NRD maakt 
inzichtelijk wat de aard en het doel is van de ontwikkeling, welke alternatieven 
in het MER worden bekeken en welke milieuaspecten worden onderzocht. 
Eenieder krijgt de mogelijkheid om advies te geven of hun zienswijze kenbaar 
te maken op de in de concept NRD beschreven reikwijdte en aanpak voor het 
MER. De NRD wordt ook wel een onderzoeksagenda genoemd.

5 PlanMER: Het planMER wordt opgesteld ten behoeve van een structuurvisie of 
het ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan. Het planMER moet ingaan op 
de vraag ‘waarom hier’. Hierbij dient een afweging te worden gemaakt over de 
milieueffecten van het plan. Het planMER geeft een onderbouwing van de 
locaties, waarbij mogelijk ook verschillende locaties (locatiealternatieven) 
worden onderzocht, en beschrijft de milieueffecten van het windpark als 
bijdrage aan de belangenafweging.

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
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6 ProjectMER: Het projectMER heeft betrekking op de milieueffecten van de 
concrete uitwerking van een plan en wordt opgesteld voor de besluitvorming 
over de omgevingsvergunning. Het gaat dus vooral om de inrichting van een 
gebied. Voor een windpark betreft dit een concrete uitwerking het bepalen van 
de posities van de windturbines.

7 Locatie-alternatieven: zie PlanMER.
8 Inrichtingsalternatieven (en optimalisaties): zie projectMER. Bij inrichtings-

alternatieven gaat het om de verschillende opstellingsvarianten voor de 
concrete uitwerking van het project. Van elk inrichtingsalternatief worden in 
het projectMER de milieu-effecten in beeld gebracht. Als er voor één bepaald 
onderwerp verbeteringen worden aangebracht in het inrichtingsalternatief 
noemen we dat een optimalisatie. 

9 Voorkeursalternatief (VKA): Op basis van de resultaten van het MER, 
gecombineerd met andere overwegingen, wordt er een voorkeursalternatief 
(VKA) bepaald. Het VKA is de basis voor het definitieve project. Het VKA kan één 
van de inrichtingsalternatieven zijn, of een aanpassing daarvan. Het VKA 
vormt de basis voor de aan te vragen vergunningen en toestemmingen.

10 Regionale energiestrategie (RES): In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 
afspraken over CO2-reductie regionaal uitgewerkt en gerealiseerd worden.  
Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar 
en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan 
worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en 
gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de 
plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een 
Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. 

11 RES Noord-Veluwe: De regio Noord-Veluwe ligt in de provincie Gelderland en 
omvat het grondgebied van zeven gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, 
Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten) en valt binnen een deel van het 
werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De RES Noord-Veluwe beschrijft 
de hoe de regio Noord-Veluwe gaat voorzien in duurzame elektriciteit en 
warmte voor inwoners en bedrijven.

12 Provinciaal inpassingsplan (PIP): Een inpassingsplan is een bestemmingsplan 
opgesteld door de provincie voor projecten van provinciaal belang. In dit geval 
is sprake van de inzet van een provinciaal inpassingsplan op basis van de 
Elektriciteitswet 1998. Uit deze wet (art. 9e lid 1) blijkt dat Provinciale Staten 
bevoegd zijn om voor de aanleg of uitbreiding van een windpark met een 
capaciteit van 5 tot 100 MW (onderhavig project past daar met een capaciteit 
van ca. 44 MW binnen) een inpassingsplan vast te stellen.
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 2 Reactie op onderwerpen 
die in zienswijzen vaker 
terugkomen

Nr. Onderwerp Reactie
1 Voorgeschiedenis Voor de voorgeschiedenis en totstandkoming van dit project verwijzen we naar bijlage 1 en 

2 van deze reactienota.  

2 Nut, noodzaak en 
alternatieven

Het klimaat verandert sneller dan we ooit hadden gedacht. De invloed daarvan op 
ons dagelijks leven is enorm groot. Internationaal, nationaal én provinciaal hebben 
we afspraken gemaakt om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan of te 
beperken. Onderdeel van deze afspraken is dat we in 2030 55% van de CO2-uitstoot hebben 
verminderd. Overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie draagt daar 
fors aan bij. Zon- en windenergie zijn nu de best beschikbare technieken. Daarom moeten 
we nu alles op alles zetten om windparken te realiseren die in 2030 ook echt draaien. 

Bij de energietransitie gaat het niet om “of...of”.. maar om “en...en”. Met alleen wind op 
zee, zon op daken, zon op land of een kerncentrale redden we het niet. Bovendien zijn 
nog niet alle technieken op korte termijn beschikbaar om in 2030 aan de klimaatdoelen 
te voldoen. Om te voorkomen dat de klimaatverandering onze planeet onbewoonbaar 
maakt en ervoor te zorgen dat we onafhankelijk worden van gas, moeten we óók wind op 
land realiseren. Dit hebben we ook met elkaar afgesproken in het Klimaatakkoord en de 
besluiten die hieruit zijn voortgekomen, zoals de Regionale energiestrategieën.

In een aantal zienswijzen wordt verwezen naar het voornemen van minister Jetten om 
twee kerncentrales te bouwen. De indieners verwijst naar het bericht in de link https://nos.
nl/collectie/13871/artikel/2434046-kabinet-komt-komende-week-met-plan-voor-nieuwe-
kerncentrales

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de tweede kamer op 1 juli 2022 
geïnformeerd over de acties die zijn ingezet om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord 
op het gebied van kernenergie (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_
regering/detail?id=2022Z13855&did=2022D28596)

Minister Jetten geeft in dit bericht aan dat de plannen voor twee kerncentrales in 
aanvulling op de bestaande plannen voor wind en zon uitgewerkt worden. “Kernenergie 
kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden 
ingezet voor de productie van waterstof.” De kerncentrales worden daarmee niet als 
alternatief gezien van de plannen voor wind en zon in de regionale energiestrategieën, 
maar als aanvulling op de energiemix. Dit betekent dat we de kerncentrales niet 
beschouwen als alternatief voor het windpark Horst en Telgt.  

3 Er is weerstand tegen 
het windpark

Uitgangspunt voor de planuitwerking van het windpark zijn de eerder genomen besluiten 
over het zoekgebied. Dit zijn o.a. de RES 1.0 van de regio Noord-Veluwe, de Omgevingsvisie 
van de gemeente Ermelo en het beleidskader grootschalige energieopwek van de gemeente 
Putten. In deze democratisch tot stand gekomen besluiten is vastgelegd dat het gebied 
Nuldernauwkust kansrijk is voor een windproject. Om die reden is dit gebied aangewezen 
als zoekgebied om invulling te geven aan onze duurzaamheidsopgaven. Hoe deze besluiten 
tot stand zijn gekomen en op welke manier dit beïnvloed kon worden is beschreven onder 1. 

In de huidige fase werken we het plan verder uit en kijken we onder welke voorwaarden 
het windproject tot stand kan komen. We ervaren in deze fase ook weerstand tegen 
het plan zelf. We zien dat de komst van een dergelijke ontwikkeling emoties losmaakt 
en zorgen met zich meebrengt. De weerstand is een belangrijk signaal over hoe de 
ontwikkeling in het gebied wordt ervaren. Het gaat over de belangen van de omgeving.  
De weerstand op zichzelf is echter geen reden om te stoppen met de plannen. Windenergie 
dient namelijk ook een maatschappelijk belang, dat van voldoende duurzaam opgewekte 
energie. Het is de opdracht van de overheid om maatschappelijke belangen te dienen en 
daarbij de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Bij deze belangenafweging 
moeten ook de belangen van de omgeving worden betrokken. Het streven daarbij is niet 
dat iedereen het met elkaar eens is, maar dat alle belangen een stem krijgen en worden 
gewogen. In het (aangevulde) participatieplan is te vinden op welke manier en op welke 
momenten de omgeving haar belangen kenbaar kan maken. 

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2434046-kabinet-komt-komende-week-met-plan-voor-nieuwe-kerncentrales
https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2434046-kabinet-komt-komende-week-met-plan-voor-nieuwe-kerncentrales
https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2434046-kabinet-komt-komende-week-met-plan-voor-nieuwe-kerncentrales
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13855&did=2022D28596
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13855&did=2022D28596
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Nr. Onderwerp Reactie
4 Vervolgproces Na de onderzoeksfase maakt het bevoegd gezag – de provincie Gelderland - op basis van 

een brede belangenafweging een keuze voor de opstelling van een windpark die het beste 
in het gebied past. Dit betekent dat o.a. de belangen van de omgeving, natuur & landschap 
en het maatschappelijke belang van voldoende duurzame energie tegen elkaar worden 
afgewogen. Dit doet de provincie in nauw overleg met de betrokken gemeenten Ermelo 
en Putten. De keuze voor de opstelling heet het voorkeursalternatief (VKA). Het concept 
VKA zal (samen met een conceptvoorstel voor de lokale milieunormen) aan de omgeving 
worden voorgelegd voor een reactie. De provincie vertaalt het definitieve VKA vervolgens 
naar een provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan op provinciaal 
niveau. Het PIP bevat ook het voorstel voor de lokale milieunormen. Het PIP wordt samen 
met de ontwerpvergunningen ter inzage gelegd. Hiertegen kan iedereen een zienswijze 
indienen De zienswijzen worden weer betrokken bij het besluit over het definitieve PIP en 
de benodigde vergunningen. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld.  
De geactualiseerde planning is te vinden op de provinciale website over het windpark.

NB. Het hierboven beschreven proces gaat uit van een PIP. Indien de Omgevingswet op 
1.1.2023 in werking treedt zal de provincie een projectbesluit voorbereiden. In dat geval 
zullen we u daarover apart informeren via de provinciale nieuwsbrief en projectpagina 
over het windpark.

5 Buurtvereniging De buurtvereniging treedt niet op als initiatiefnemer. In het verleden heeft de 
buurtvereniging een initiërende rol gehad bij de selectie van de ontwikkelaars met als 
doel om de opbrengsten zo veel mogelijk in het gebied te houden. Nu de overheden het 
planproces hebben opgestart wil de buurtvereniging zitting nemen in de klankbordgroep 
om de belangen van de buurt te kunnen behartigen. Daarnaast blijft ze in contact met 
Prowind en de coöperatie Veluwe Energie om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken 
worden nagekomen.

Wij verwijzen in dat kader ook graag naar een verklaring van de buurtvereniging zelf of 
lees meer op de site van de buurtvereniging Horst en Telgt.

6 Lokale Milieunormen/
Afstandsnormen

In de uitspraak van 30 juni 2021 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft zij aangegeven dat de landelijke milieunormen voor windparken onvoldoende 
zijn onderbouwd. Voor het vaststellen van deze normen is geen milieueffectrapport 
gemaakt. En dus wordt niet voldaan aan Europese regelgeving. Het is niet zo dat die 
normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid bij windparken op zichzelf niet 
kloppen, maar de manier waarop deze normen destijds zijn vastgesteld, is onjuist. Het 
Rijk voert daarom nu een onderzoek naar milieueffecten uit om de milieunormen voor 
windturbineparken in lijn met Europese voorschriften beter te onderbouwen. Onduidelijk 
is of dat milieuonderzoek tot wijziging (aanscherping of versoepeling) van de tot op heden 
gebruikte milieunormen zal leiden. Meer informatie hierover kunt u hier vinden:  
https://www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen/default.aspx
 
De Afdeling heeft in dezelfde uitspraak aangegeven dat provincies en gemeenten 
hun eigen normen kunnen stellen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid bij 
windparken. Dat is niet nieuw. Provincies en gemeenten hadden altijd al enige ruimte 
om eigen milieunormen toe te passen. Provincies en gemeenten moeten daarbij wel 
goed uitleggen waarom die normen gekozen zijn voor het desbetreffende windpark. In 
de uitspraak staat dat ‘eigen, lokale milieunormen een actuele, deugdelijke, op zichzelf 
staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering moeten hebben’. 
 
Zowel lokale als rijksnormen hebben het doel om het woon- en leefklimaat van de 
omgeving te beschermen tegen schadelijke hinder afkomstig van windturbines. In de 
onderbouwing zal daarom moeten worden toegelicht waarom de gekozen normen (lokaal 
of nationaal) de leefomgeving voldoende beschermen. 

Indieners vragen om te wachten op de landelijke normen. De provincie ziet dat de lokale 
normen onzekerheid met zich meebrengen, maar heeft als bevoegd gezag afgewogen geen 
vertraging meer te accepteren. De klimaatcrisis is steeds meer zichtbaar en merkbaar. 
We moeten nu alles doen wat we kunnen met de kennis van nu om de opwarming van 
de aarde tegen te gaan. Dat zijn ook internationaal en nationaal de afspraken. Een tijdige 
energietransitie is één van die afspraken. Daarom mogen we ook terwijl het Rijk onderzoek 
doet zelf normen vaststellen. Dat doen we zorgvuldig én het heeft ook voordelen.  
De normen passen dan precies bij deze locatie. We houden de landelijke ontwikkelingen 
over de windturbinenormen in de gaten en betrekken de meest recente (wetenschappelijk 
onderbouwde) informatie bij onze besluitvorming.

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.horstentelgt.nl%2Ffiles%2F220520%2520artikel.pdf&data=05%7C01%7C%7C4a5a4f97aba74e94bfeb08da8406e5fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637967462415201486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qWgg0gvBH4kKY8CSo6leaVx7cng5j3h%2Ff7q1TofmLSs%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.horstentelgt.nl%2Fnieuws%3Ffbclid%3DIwAR16obT7ewiiOidIqXhIG7ye8XluixthvaWf04rVJwstkwUgbxW207joUTo&data=05%7C01%7C%7C4a5a4f97aba74e94bfeb08da8406e5fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637967462415358106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q9FH02WKQN1fhayGN7zF30P6aCoutePj%2FKf%2FDHmdnww%3D&reserved=0
https://www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen/default.aspx
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Nr. Onderwerp Reactie
Indieners vragen wat er gebeurt als het Rijk na het vaststellen van de lokale normen 
andere normen vastlegt. Strenger of juist soepeler. Indieners vragen dit vooral omdat 
men zich zorgen maakt over de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Dat er minder 
mogelijkheden zijn voor bijv. het functieveranderingsbeleid als het Rijk straks strengere 
normen vastlegt. Of dit het geval is, is afhankelijk van de nieuwe regels en het 
overgangsrecht. Gebruikelijk is dat nieuwe regels alleen gelden voor nieuwe windturbines 
en niet voor al bestaande (onherroepelijk vergunde) windturbines. 

Als op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Rijksregels het project 
Windpark Horst en Telgt nog in procedure is, kan – afhankelijk van eventueel vastgesteld 
overgangsrecht - een beroep gedaan worden op die nieuwe normen. Als het project Horst 
en Telgt definitief is vergund (dus na afloop van een eventuele beroepsprocedure) voordat 
de Rijksregels in werking treden, gelden in principe voor nieuwe ontwikkelingen de 
lokale normen. Daarbij kunnen zich globaal twee scenario’s voordoen. (Deze scenario’s 
lopen vooruit op de nieuwe rijksregels en het overgangsregiem voor die nieuwe regels. 
Afhankelijk daarvan kan zich t.z.t. feitelijk een heel ander scenario voordoen. Relevant is 
bijvoorbeeld of de nieuwe regels straks ook lokaal maatwerk mogelijk maken.)  
 
• Als de nieuwe rijksnormen soepeler zijn, kan de exploitant verzoeken om een wijziging 

of intrekking van de omgevingsvergunning (of het inpassingsplan/projectbesluit). Wij zullen 
daar als bevoegd gezag dan een besluit over moeten nemen. Als dit verzoek wordt 
toegekend, geldt voor nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van het project Horst en 
Telgt dat ze rekening mogen houden met de soepelere rijksnormen. 

• Als de nieuwe rijksnormen strenger zijn, kunnen direct-belanghebbenden verzoeken 
om wijziging (aanscherping) van de omgevingsvergunning (of het inpassingsplan/
projectbesluit). Zo’n verzoek zal worden afgewezen als uit het overgangsrecht bij de 
nieuwe rijksnormen blijkt dat de wetgever expliciet beoogt dat de lokaal gestelde 
milieuregels blijven gelden, ook als die soepeler zijn dan de nieuwe rijksregels. Het 
enkele feit dat de lokale regels soepeler zijn, geeft dan dus onvoldoende aanleiding 
om de afgegeven toestemming aan te scherpen. Zo’n verzoek kan wel in behandeling 
worden genomen, als het verzoek goede redenen bevat om de eerder gestelde normen 
alsnog aan te scherpen en aan te passen aan de strengere rijksnormen (bijvoorbeeld 
een concreet plan voor een ruimtelijke ontwikkeling, die botst op of wringt met de 
voor het project Horst en Telgt gestelde normen). Als de strengere rijksnormen na 
een belangenafweging alsnog van toepassing worden verklaard door het bevoegd 
gezag op het project Horst en Telgt, worden dat ook de normen waar voor nieuwe 
ontwikkelingen in de omgeving van het project Horst en Telgt mee rekening moet 
worden gehouden.

Ook wordt in diverse zienswijzen verwezen naar een afstandsnorm. Indieners verwachten 
dat het Rijk een afstandsnorm zal vaststellen of hebben zelf een voorkeur voor een 
afstandsnorm. Het verschil tussen een afstandsnorm en een milieunorm is dat er bij de 
eerstgenoemde rekening wordt gehouden met een bepaalde afstand tussen de windturbine 
en bijv. een woning. In het tweede geval – de milieunorm - wordt er een direct verband 
gelegd met het milieueffect. In het geval van bijvoorbeeld geluid wordt dan aangegeven dat 
er een maximale hoeveelheid geluid op de gevel van een woning mag komen. 
Het Rijk heeft aangeven dat ze ook de afstandsnormen zal betrekken bij het onderzoek 
naar de windturbinenormen. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en is hier te 
vinden. Het onderzoek laat zien dat er maar weinig landen zijn die alleen afstandsnormen 
gebruiken. Meestal wordt een afstandsnorm in combinatie met de milieunormen gebruikt. 
Ook komt naar voren dat een specifieke afstand niet leidt tot een eenduidige waarde voor 
geluid en slagschaduw. Er is dan niet eenduidig aan te geven hoeveel hinder er is bij een 
bepaalde afstand en daarmee geen eenduidig beschermingsniveau van de leefomgeving. 
In de brief van de minister aan de Tweede Kamer die bij het onderzoek is verzonden, wordt 
aangegeven dat het in het kader van de milieubescherming voor de hand ligt om een 
eventuele afstandsnorm te combineren met de normen voor geluid en slagschaduw. Zodra 
het Rijk de windturbinenormen in concept voorlegt, weten we of er daadwerkelijk een 
afstandsnorm zal worden toegepast. 

Ten slotte brengen indieners de zorgplicht onder de aandacht. “De overheid heeft 
een zorgplicht en gezondheidsplicht naar haar inwoners, voorzorgsprincipe m.b.t. 
de verschillende afstandsnormen/hoogtes i.r.t. de schadelijkheid op gezondheid en 
leefkwaliteit.” Indieners stellen dat de zorgplicht met zich meebrengt dat we nog moeten 
wachten op de onderzoeksresultaten van het Rijk. Dit is echter niet wat zorgplicht 
met zich meebrengt. De zorgplicht, gezondheidseffecten en het voorzorgprincipe 
nemen wij in onze besluiten mee. Het is daarom niet noodzakelijk om te wachten op de 
onderzoeksresultaten van het Rijk. Wij doen eigen onderzoek naar deze locatie (maatwerk) 
en de gevolgen hiervan voor de genoemde thema’s. Op die manier geven wij als (lokale en 
regionale) overheid invulling aan onze zorgplicht.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/04/21/onderzoek-afstandsnormen-windturbines
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Nr. Onderwerp Reactie
7 Planschade Het is mogelijk dat de komst van het windpark voor waardevermindering van een woning 

zorgt. Als dat het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een planschadevergoeding. 
Dit is afhankelijk van een aantal omstandigheden, bijvoorbeeld of de ontwikkeling al 
bekend was op het moment dat u de woning kocht en hoe hoog de waardevermindering 
is. Een onafhankelijke deskundige stelt vast of u in aanmerking komt voor een 
planschadevergoeding. Bij het vaststellen van de planschade wordt ook rekening gehouden 
met een maatschappelijk risico tussen de 2 en 5%. De evt. planschade komt voor rekening 
van initiatiefnemers. 
Om te bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de 
omvang van deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte procedure. 
Belanghebbenden die menen in aanmerking te komen voor planschade kunnen na het 
onherroepelijk worden van het inpassingsplan een verzoek indienen. Dat is dus nadat de 
definitieve besluiten over het windpark zijn genomen. 

Initiatiefnemers hebben ons laten weten dat zij een onderzoek naar de planschade laten 
uitvoeren zodra het voorkeursalternatief (VKA) bekend is. Dit onderzoek is niet verplicht 
en levert een indruk op van de mogelijke planschade. De daadwerkelijke planschade moet 
later worden vastgesteld op basis van een formeel verzoek.
Het onderzoeksbureau zal ook de afstand bepalen wanneer er sprake is van 
waardevermindering. Het onderzoek komt in de volgende fase van het project (de 
uitwerkingsfase) beschikbaar. 

Een eventueel recht op planschade staat overigens los van de mogelijkheden voor 
financiële participatie. 

Voor meer informatie over de huidige planschade-procedure verwijzen we u naar de 
provinciale webpagina over planschade. Let op dat u pas een aanvraag kunt indienen als 
de besluiten over het windpark onherroepelijk zijn: https://www.gelderland.nl/themas/
organisatie/klacht-en-bezwaar/planschade

NB. Als de Omgevingswet in werking treedt wordt een projectbesluit voorbereid. Er gelden 
dan ook andere regels over planschade. In dat geval zullen we u daarover apart informeren 
via de provinciale nieuwsbrief en projectpagina over het windpark. 

8 Voorwaarden 
omwonenden-
vergoedingen 

Initiatiefnemers zijn voornemens om een omwonendenvergoeding beschikbaar te 
stellen. Deze omwonendenregeling is van toepassing voor grondeigenaren waar een 
turbine wordt gebouwd en omwonenden in een straal van 750m rondom de toekomstige 
windturbines (de directe huishoudens). De initiatiefnemers hebben voor deze afstand 
gekozen omdat de meeste geluids- en slagschaduweffecten in deze zone voorkomen. Over 
de omwonendenvergoedingen zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Wel zijn er 
gesprekken gevoerd. Uit de gesprekken kwam de wens naar voren dat de betrokkenen de 
afspraken liever definitief maken als de MER af is. Dan is er meer inzicht over de effecten 
van de plannen. Een belangrijk bezwaar was daarnaast dat het indienen van zienswijzen 
gekoppeld zou worden van het verkrijgen van de omwonendenvergoeding. In het verleden 
is dit namelijk als mogelijke voorwaarde besproken. 

Initiatiefnemers hebben ons laten weten dat ze constructieve afspraken willen maken 
en aan beide zaken tegemoet willen komen. Dit betekent dat de directe huishoudens 
na de resultaten van het MER worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over de 
omwonendenvergoeding. Ook staat vast dat de voorwaarde over (het niet indienen van) 
zienswijzen in elk geval niet wordt opgenomen. 
 
Het is aan de initiatiefnemers om een contract af te sluiten dat voldoet aan het Nederlands 
recht. Dit betekent dat er geen contracten mogen worden afgesloten waarbij het recht om 
bezwaar te maken wordt afgenomen. Daarnaast is het aan beide contractpartijen om wel 
of niet in te stemmen met de onderlinge afspraken. Mocht u twijfelen aan de gang van 
zaken, neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager (provincieloket@gelderland.nl 
of 026 359 99 99) en/of initiatiefnemers (kerkvliet@prowind.com (06 18 95 82 61)).

https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/klacht-en-bezwaar/planschade
https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/klacht-en-bezwaar/planschade
mailto:provincieloket%40gelderland.nl%20?subject=
mailto:kerkvliet%40prowind.com?subject=
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Nr. Onderwerp Reactie
9 Financiële participatie Als onderdeel van de planontwikkeling hebben de overheden met de initiatiefnemers 

afgesproken dat de initiatiefnemers een voorstel doen voor de financiële participatie. 
Financiële participatie betekent dat je financieel kan meedoen met het windpark en op 
die manier ook kan meedelen in de opbrengsten van het park. Op deze manier blijft een 
deel van de opbrengsten in het gebied. Financiële participatie kan in een aantal vormen 
plaatsvinden;
1 omgevingsfonds
2 vergoedingen aan omwonenden en/of grondeigenaren, 
3 financiële deelname (er wordt dan rendement uitgekeerd op ingelegd geld)
4 financieel eigendom (deelnemer wordt mede-eigenaar, krijgt rendement op ingelegd 

geld en er is zeggenschap over de bedrijfsvoering). 
De laatste twee vormen zijn niet zonder risico. Voor meer informatie over financiële 
participatie verwijzen we graag naar de participatiewaaier. 

De overheden hebben als uitgangspunt dat er gestreefd wordt naar ten minste 50% lokaal 
eigendom. Dit is juridisch niet afdwingbaar, omdat overheden zich maar beperkt mogen 
bemoeien met afspraken tussen burgers en bedrijven. Zo kan er bijvoorbeeld niks worden 
gezegd over te behalen rendementen, aandelen-waardes of het instaptarief voor het 
aankopen van obligaties. Ook is het niet mogelijk om te bepalen vanaf welke afstand een 
omwonendenvergoeding uitgekeerd moet worden of hoe hoog dit bedrag zou moeten zijn. 
De regels van gemeenten en provincies gaan daarom over de manier waarop de afspraken 
tussen initiatiefnemers en de omgeving tot stand komen. Vanwege dit gegeven is het extra 
belangrijk om vroegtijdig goed met elkaar in overleg te zijn over de mogelijkheden.

De overheden vinden het belangrijk dat het voorstel van initiatiefnemers in onderling 
overleg met de omgeving tot stand komt. We letten daarin vooral op de inspanningen 
van de initiatiefnemers om de ideeën van omwonenden op te halen, dat het voorstel in 
redelijkheid tot stand komt, dat initiatiefnemers zich houden aan de gedragscode van 
de windenergie-branche (NWEA) en dat iedereen die financieel wíl meedoen (optie 3 en 
4) daar ook de gelegenheid voor krijgt. Aanvullend daarop zou het mooi zijn als het voor 
mensen met een kleine beurs ook mogelijk is financieel deel te nemen. Dit is iets waar 
overheden op letten, maar dus geen onderdeel dat afdwingbaar is. 

Naar aanleiding van de zienswijzen op dit onderdeel hebben we besloten het 
participatieplan aan te vullen. We verduidelijken de rol van de overheden en geven aan hoe 
en bij wie er geparticipeerd kan worden over financiële participatie. 

10 Gezondheid Veel indieners uiten zorgen over de gezondheidseffecten van windturbines. De overheden 
en de initiatiefnemers nemen dit onderwerp uiterst serieus. In het MER én bij het voorstel 
voor de lokale milieunormen wordt ingegaan op actueel wetenschappelijk onderbouwd 
en peer-reviewed onderzoek. Hiervoor worden nieuwe publicaties over gezondheid en 
windturbines in de gaten gehouden en meegenomen in het onderzoek. Op basis hiervan 
ontstaat een objectief en onderbouwd beeld van de mogelijke gezondheidseffecten van 
windturbines. In het hoofdstuk worden in ieder geval de volgende zaken besproken:
• De mogelijke invloed van windturbinegeluid, waaronder ook laagfrequent geluid (LFG) 

op de ervaren en hinder en mogelijke gezondheidseffecten
• De mogelijke effecten van elektromagnetische velden van windturbines
• De mogelijke effecten van mechanische trillingen van windturbines
• De mogelijke effecten van windturbines op de verspreiding van fijnstof

De NRD is ook voorgelegd aan de GGD Noord- en Oost-Gelderland (zie hiervoor 
overlegreactie e. in hoofdstuk 4). Het uitgebrachte advies betrekken we bij het uitwerken 
van het MER.

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
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Nr. Onderwerp Reactie
11 Wespendief De Wespendief is een roofvogel op de Veluwe waarvoor we speciale zorg hebben. Vanwege 

de speciale zorg kunnen we niet zomaar windenergie mogelijk maken in de zone van 1-8 
km rondom de Veluwe. In 2021 is bovenregionaal afgesproken dat provincie Gelderland de 
regie op zich neemt om te komen tot een handelingsperspectief voor windenergie in de 
zone van 1-8 km rondom de Veluwe. 

Het handelingsperspectief is het scenario EN EN: we willen maximaal mogelijk maken 
dat er windturbines in de zone van 1-8 km rond de Veluwe worden geplaatst om zo de 
duurzame energiedoelstellingen te behalen. 

Tegelijkertijd hebben we ook onze instandhoudingsdoelen voor de Wespendief én  
het herstel van de Veluwe tot een gezond natuurgebied. Deze doelen bij elkaar brengen, 
doen we door beperkt windturbines in de zone van 1-8 km rond de Veluwe toe te staan en 
stilstandsvoorzieningen toe te passen voor bestaande én nieuwe windparken.  
In het Natura 2000-gebied en de 1 km zone zijn windturbines niet toegestaan. Dit EN 
EN scenario heeft gevolgen voor de bestaande of vergunde windparken in de 1-8 km zone 
én de 4 windparken die al in voorbereiding zijn en mogelijk gebouwd kunnen worden. 
Windpark Horst en Telgt is zo’n windpark in voorbereiding. 

Het scenario moet nu verder worden uitgewerkt. In het najaar/eind 2022 is de 
besluitvorming over het uitgewerkte scenario. De windparken en de RES-regio’s blijven we 
bij dit proces betrekken. 

12 Paragraaf 2.7 van de 
onderzoeksagenda/ 
NRD

De beschrijving in paragraaf 2.7 betreft een inschatting op basis van het bestaande 
beleid. Op basis van het beleid beschreven in dit hoofdstuk is de conclusie getrokken 
dat er mogelijkheden zijn om op deze locatie een windpark te ontwikkelen. De exacte 
haalbaarheid en inpasbaarheid moeten nog uit de MER onderzoeken en de passende 
beoordeling volgen. Aan de zin “De ontwikkeling van Energiepark Horst en Telgt past 
op deze locatie omdat: …” had beter toegevoegd kunnen worden dat de ontwikkeling 
beleidsmatig op de locatie past. In het MER worden de precieze effecten en exacte 
haalbaarheid in beeld gebracht en zal dit onderscheid beter worden gemaakt.

13 Netcapaciteit De aansluitmogelijkheden op het electriciteitsnet is geen milieueffect dat wordt 
onderzocht in dit MER. Wel is het in het kader van de uitvoerbaarheid van het plan 
belangrijk om in gesprek te blijven over de netcapaciteit met de netbeheerders. De 
netbeheerders werken eraan om de congestie de komende jaren op te lossen en zijn 
betrokken geweest bij de totstandkoming van RES 1.0, waarvan dit initiatief een 
uitwerking is. Ze zijn ook bekend met het beoogde windpark en de bijbehorende 
vermogensvraag. Het onderstation in Harderwijk wordt bijvoorbeeld uitgebreid met meer 
velden en vermogen.

De initiatiefnemers zijn ook in overleg met Liander en TenneT. Op basis van de gevoerde 
gesprekken en de verandering van netcode zien de initiatiefnemers nog geen problemen 
om de energie terug te leveren aan het net.

Verder geldt dat het windpark geen effect heeft op het terug leveren van zonnepanelen. 
Dit, omdat beide op verschillende spanningsniveaus worden aangesloten.
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 3 Zienswijzen

 3.1 Zienswijze 1 (Vogelbeschermingswacht  
  Noord-Veluwe)

Zienswijze Reactie
Het bestuur van de Vogelbeschermingswacht Noord 
Veluwe heeft kennis genomen van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Windpark Horst en Telgt (Kristen & Maas, 2022, 
versie 5, 2 mei 2022). Wij stellen vast dat de RES 1.0 hiervoor 
het uitgangspunt vormt en de zoeklocatie daarom niet meer 
ter discussie staat. Wij willen gezegd hebben dat het gevolg 
van deze regionaal gedelegeerde duurzaamheidsopgave 
door vooraanstaande planologen gekarakteriseerd is met de 
woorden ‘hagelslag’ en ‘confetti’ meer nationale regie zodat 
windturbines en zonnepanelen, al dan niet geconcentreerd, 
dáár terecht komen waar zij natuur, landschap en 
voedselproductie op nationaal niveau zo min mogelijk 
schaden. Zo'n alternatieve benadering bestaat wel degelijk, 
maar dit ter zijde.

In de NRD wordt voortgeborduurd op de RES 1.0 van de 
Noord Veluwe waarin de Nuldernauwkust als zoekgebied 
is opgenomen voor windenergie. Dat er regionaal naar 
zoekgebieden is gekeken, is een nationaal gemaakte keuze 
in het landelijke Klimaatakkoord en mede ingegeven vanuit 
de staat van ons elektriciteitsnet.

Wij zijn van mening dat een MER effecten in beeld moet 
brengen en deze moet beoordelen. Een Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau dient hierop aan te sturen en onzes inziens 
niet vooruit te lopen op de gewenste uitkomst. Vanuit dat 
gezichtspunt bevreemdt het ons ten zeerste dat paragraaf 
2.7 onomwonden en voorbarig stelt dat ‘de ontwikkeling van 
een energiepark Horst en Telgt op deze locatie past’. Of dat 
het geval is, zou uitkomst van een MER moeten zijn en niet 
het vertrekpunt.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar hoofdstuk 2 onder 12. 

De vooropgestelde uitgangspunten in Tabel 3.1 
maken bovendien niet duidelijk in welke mate ook de 
energieopbrengst van het park in de MER een knop zal 
zijn waaraan gedraaid mag en moet gaan worden om 
negatieve effecten op de omgeving in beeld te brengen en 
op de gewenste niveaus te houden. De energieopbrengst 
is een functie van het aantal turbines, van ashoogten, 
van rotordiameters, van opstellingswijzen, en van extra 
voorzieningen (zoals stilstand op basis van een rekenregel 
of een detectiesysteem of één zwarte wiek). De effecten 
op de natuur worden door diezelfde factoren bepaald, 
ook dan in samenhang met extra voorzieningen. Wij 
zouden graag aan de Notitie toegevoegd willen zien dat 
de MER expliciet gaat rapporteren wat de wisselkoers 
is tussen de energieopbrengst en de effecten op natuur 
(i.c. vogels en vleermuizen). Alleen op die wijze wordt 
objectief inzichtelijk hoe bezwaarlijk een concessie aan de 
energieopbrengst (bijvoorbeeld een grotere afstand tot de 
(vogelrijke!) Veluwerandmeren, al dan niet in combinatie 
met een kleiner aantal turbines) werkelijk is terwijl die 
concessie mogelijk sterk ten goede komt aan het behoud van 
natuurwaarden

Per windpark worden er andere eisen gesteld aan stilstand, 
afhankelijk van de soorten en aantallen mogelijke 
aanvaringsslachtoffers. Deze worden bepaald met (veld)
onderzoek, modellen en/of berekeningen. Bij het VKA 
werken we de mitigatiemaatregelen uit voor dit windpark. 
Momenteel is het niet mogelijk om op voorhand inzichtelijk 
te maken wat de invloed van mitigatiemaatregelen is en 
wordt dit criteria verder niet meegenomen.

In het MER worden de “plussen en minnen” van de 
verschillende aspecten (zoals bijvoorbeeld de aspecten 
“Natuur’ en ‘Energieopbrengst’) niet rekenkundig opgeteld. 
Tijdens het bepalen van het voorkeursalternatief zullen de 
effecten (“+” en bv “--”) van alle aspecten beschouwd worden 
en pas dan zal een (politieke en/of maatschappelijke) weging 
van de effecten van meerdere aspecten plaatsvinden. 

In het MER zullen de verschillende effecten van het 
windpark in kaart worden gebracht. De effecten op ecologie, 
zoals vogels en vleermuizen zijn daar onderdeel van. Een 
ander onderdeel is de energieopbrengst. Dit wordt per 
inrichtingsalternatief gedaan. Het zal in die zin dan ook 
mogelijk zijn om het ene alternatief te vergelijken met het 
andere alternatief. 

Naast de thema’s ecologie en energieopbrengst zijn er 
nog veel andere thema’s (zoals landschap en effecten op 
de leefomgeving) die in de m.e.r. worden onderzocht. 
Een ‘wisselkoers’, zoals voorgesteld, zou afdoen aan de 
andere thema’s die worden onderzocht en die integraal 
samenhangen met het alternatief. 
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Zienswijze Reactie
Een MER richt zich, woordelijk althans, op effecten. Effecten 
krijgen echter pas betekenis als ze voorzien worden van een 
beoordeling. De Notitie maakt niet duidelijk of en hoe de 
MER hierin gaat voorzien. Het is gebruikelijk dat de effecten 
op, onder meer, vogels worden getoetst aan het zogenaamde 
ORNIS 1% criterium. Volgens dat criterium mag het dodelijke 
effect (in absolute cijfers) van een ingreep niet groter zijn 
dan het cijfer overeenkomend met ‘1% van de natuurlijke 
mortaliteit van de betrokken populatie’. Om misverstanden 
achteraf tussen partijen te voorkomen dient de Notitie 
daarbij de grootst mogelijke helderheid te verschaffen 
over het begrip ‘betrokken populatie’. Te vaak zien wij dat 
de effecten van een lokale ingreep (bijvoorbeeld één of, op 
zijn best, een aantal windturbineparken in een bepaalde 
regio) getoetst worden aan de natuurlijke mortaliteit van 
de landelijke populatie van een soort. Dat heeft het ORNIS 
committee zo niet bedoeld toen zij door de Europese 
Commissie voor de vraag gesteld werd welke jaarlijkse 
afroming via jacht van een gekende lokale populatie 
toelaatbaar geacht mag worden en daarbij uitkwam op 1%. 

Voor de MER-beoordeling van het voorgenomen windpark 
betekent dit dat óf getoetst moet worden aan de natuurlijke 
mortaliteit van slechts de lokale populatie van iedere 
soort, óf (als cijfers of schattingen van die lokale populaties 
ontbreken) aan de natuurlijke mortaliteit van een ruimtelijk 
grotere populatie maar dan in cumulatie met alle andere 
ingrepen in precies diezelfde ruimtelijke eenheid. In 
het onderhavige geval gaat het daarbij in elk geval om 
recent aangelegde en voorgenomen windparken in het 
nabije Flevoland en op de Noordwest Veluwe (Harderwijk, 
Hattemerbroek). Wij maken dan ook ernstig bezwaar 
tegen de vooralsnog gevolgde werkwijze aangaande het 1% 
criterium door Altenburg & Wymenga (Koopmans, 2020. 
Vogelonderzoek Windpark Horst en Telgt) en Witteveen & 
Bos (Bovend’aerde, 2021. Horst en Telgt, nader onderzoek 
vleermuizen). Wij merken deze studies aan als ontoereikend.

De 1% mortaliteits-norm is een methode waarmee het begrip 
‘kleine hoeveelheden’ uit de Vogelrichtlijn uitgelegd wordt. 
De Raad van State accepteert deze norm om aan te nemen of 
de te verwachten vogelslachtoffers en vleermuisslachtoffers 
door windturbines aanvaardbaar zijn te achten in het kader 
van de gunstige staat van instandhouding van de soort. De 
norm geeft inzicht in de impact van het windturbinepark op 
een vogel- of vleermuispopulatie. 
 
Voor het MER wordt de mortaliteit in windpark Horst 
& Telgt getoetst aan de 1%-mortaliteitsnorm op lokaal 
of landelijk niveau, afhankelijk van de soort. Voor 
trekvogels geldt dit als worst-case benadering (omdat 
aantallen van trekkende populatie, zogenaamde ‘flyway-
populatie’ groter zijn). In de Passende beoordeling wordt 
de relevantie van slachtoffers nader beoordeeld in het 
kader van de instandhoudingsdoelen voor de omliggende 
Natura 2000-gebieden. Onderdeel daarvan is ook het 
betrekken van cumulatie met relevante vergunde/geplande 
windenergieprojecten in de omgeving van het plangebied, 
waarvan een lijst aangeleverd wordt door de Provincie.

De Notitie suggereert dat de provincie speciale aandacht 
verlangt voor de Wespendief. De Notitie gaat echter niet 
in op de vraag welke andere ingrepen bij de cumulatieve 
beoordeling voor de Wespendief betrokken zullen worden. 
De Notitie moet dit onzes inziens op voorhand benoemen en 
niet nadien, dat wil zeggen niet pas nadát Windpark Horst 
en Telgt beoordeeld is geworden. Relevant daarbij is niet 
alleen de mate van ruimtelijke cumulatie, zoals hierboven 
beschreven, maar ook de mate van temporele cumulatie: 
over welke periode gaan effecten gecumuleerd worden? Dat 
wil zeggen: wanneer wordt het effect van eerdere ingrepen 
wel of niet verdisconteerd geacht in de geconstateerde en 
gehanteerde grootte van de ‘achtergrond’ populatie tegen 
wier mortaliteit getoetst gaat worden? Deze vraag doet 
ter zake omdat de rapportages van populatiegroottes per 
definitie na-ijlen en dus nooit een actueel beeld geven van 
de negatieve effecten van recente ingrepen. Om die reden 
kan de grootte van de ‘betrokken populatie’ (en daarmee de 
absolute natuurlijke sterfte) overschat worden en zal het 1% 
criterium op papier minder snel overschreden worden dan 
in werkelijkheid het geval is. 

Tenslotte, gezien de ligging van het plangebied en de door 
ProWind voorgestelde omvang van het windpark, moet niet 
alleen de Wespendief in de MER betrokken worden, maar 
dienen alle soorten aandacht te krijgen in de vorm van 
een effectbeoordeling, niet in het minst de kwalificerende 
soorten van het Natura 2000 gebied Veluwerandmeren en 
Natura 2000 gebied Veluwe.

Voor de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen 
naar hoofdstuk 2 onder 11.

Aanvullend geldt dat voor het windpark niet alleen de 
wespendief in het MER wordt betrokken. Het MER gaat ook 
in op de overige soorten en zeker ook naar de kwalificerende 
soorten van de gebieden Veluwerandmeren en de Veluwe.
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Zienswijze Reactie
Samenvattend geven wij het volgende in overweging: 
1 geef in de Notitie aan dat de MER Windpark Horst en 

Telgt dient te voorzien in een beeld van wisselkoers 
tussen energieopbrengst en natuureffecten met 
als variabelen: het aantal turbines, de ashoogte, de 
rotordiameter, de opstelling en voorzieningen waarbij 
ook de energieopbrengst een variabele is; 

2 definieer in de Notitie op voorhand de ruimtelijke en 
temporele grenzen van de effect-cumulatie alsmede het 
type ingrepen dat bij de cumulatie betrokken wordt;

3 geef in de Notitie nadrukkelijk aan dat de MER effecten 
op alle aldaar voorkomende diersoorten moet bezien 
waaronder alle kwalificerende soorten van de nabije twee 
Natura 2000 gebieden.

In het MER beschouwen we de effecten op de natuur van 
verschillende alternatieven voor het beoogde windpark. 
Naast de vergelijking van de effecten op de natuur worden 
de alternatieven ook vergeleken voor wat betreft de 
energieopbrengst. De alternatieven verschillen in aantal 
turbines, ashoogte en rotordiameter. In het kader van de 
locatieonderbouwing in het MER wordt ook ingegaan op de 
cumulatie van effecten van andere projecten en activiteiten 
voor soorten en gebiedsbescherming Veluwerandmeer en 
Veluwe. Voor het aspect natuur, en in het bijzonder ten 
aanzien van de Wespendief, beschouwen we mogelijke 
alternatieve locaties in de directe omgeving van Horst en 
Telgt en in de invloedsfeer van de Veluwe (ook buiten de RES 
Regio Noord Veluwe). In dit kader verwijzen we ook naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 11. Voor 
het beoordelen van de cumulatieve effecten voor natuur 
van de verschillende inrichtingsalternatieven betrekken 
we eveneens de effecten op de natuur van bestaande en 
potentiële windparken in de directe omgeving. In het 
hoofdstuk natuur gaan we in op de effecten voor vogels, 
vleermuizen, overige flora en fauna en op natuurgebieden 
(waaronder Natura 2000-gebieden).   

 3.2 Zienswijze 2 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
De stukken die o.a. digitaal aanbied zijn zo omvangrijk en 
groot dat elke normale burger door de bomen het bos niet 
meer ziet. Daarnaast worden er via het onderdeel Horst en 
Telgt, waar het in feite om draait, allerhand andere niet 
relevante en niet doende stukken aangeboden die niets 
met de feitelijke zaak te maken hebben. Telkens wordt 
weer verwezen naar een in dit verband niet relevante 
site. Die massale informatie, geen betrekking hebbende 
op het feitelijke windpark, ontmoedigen de burger de 
stukken verder aandachtig te bekijken. Wellicht is dit bij 
onze onbetrouwbare overheden wel juist de bedoeling om 
daarmee tegenwind uit de zeilen te halen.

Het is onze bedoeling om u zo volledig mogelijk te 
informeren. Daarnaast schrijft de wet ons voor om stukken 
ter inzage te leggen zoals de onderzoeksagenda en het 
participatieplan. Deze stukken moeten bepaalde informatie 
bevatten en worden dan snel groter. Om u en anderen te 
helpen de informatie tot u te nemen zijn in de terinzage-
periode inloopspreekuren georganiseerd op 1, 8 en 9 juni 
2022. Hier hebben ca. 25 personen gebruik van gemaakt.

Dat er nu nog geen concrete informatie over het windpark 
beschikbaar is, is omdat deze informatie nog niet bekend 
is. We staan aan het begin van de onderzoeksfase. Als de 
onderzoeken zijn afgerond, wordt een voorkeursalternatief 
(VKA) gekozen. Dit voorkeursalternatief lijkt al meer op 
het definitieve plan en hierover komt in de toekomst meer 
concrete informatie beschikbaar. 

Na onze algemene informatieavonden op 17 en 18 mei 2022 bleek 
dat er wel behoefte bestaat aan meer beeldmateriaal. Deze 
is op de inloopavonden op 1,8 en 9 juni 2022 beschikbaar 
gesteld. Om een beter beeld te vormen van het voorstel van 
de initiatiefnemers hebben de initiatiefnemers op 28 juli en 
23 augustus 2022 aparte bijeenkomsten georganiseerd. We 
merken daarbij wel op dat het beeldmateriaal betrekking 
heeft op het voorstel van initiatiefnemers en dat het aantal, 
de positie en de hoogte van de windturbines nog kunnen 
wijzigen. 

Naar aanleiding van deze en andere zienswijzen over dit 
onderwerp hebben we besloten een compacte weergave 
van het participatieplan op te stellen. We hopen daarmee 
tegemoet te komen aan de wens van de omgeving om 
sneller inzicht te krijgen in de stappen van het project en 
de onderwerpen waar inbreng mogelijk is. De compacte 
weergave zal uiterlijk begin oktober 2022 op de provinciale 
website beschikbaar worden gesteld. 

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
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Zienswijze Reactie
U kiest er voor, met name met het oog op anticiperend op de 
nog niet van kracht zijnde Omgevingswet bepaalde stappen 
in de procedure in een keer te behandelen en af te werken. 
Dit zal zeker te maken hebben met de tijdsdruk om maar zo 
snel mogelijk van weerstanden van burgers af te zijn!

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet mogelijk in 
werking. Als deze wet van kracht is, gelden er extra 
eisen voor ruimtelijke plannen (zoals een publicatie over 
de verkenning en een participatieplan). We weten nog 
niet zeker of het project Horst en Telgt straks onder de 
Omgevingswet valt, maar we houden er wel rekening mee 
door te voldoen aan de extra eisen. Dit zorgt ervoor dat we 
de procedure in goede volgorde kunnen blijven bewandelen 
en geen verwarrende stappen terug in de tijd moeten 
nemen. Dit is ook in het belang van de omgeving. 

In de planning komt naar voren, dat U reeds in 2025 
wil starten met de bouw van de windmolens. In de 
informatieavond van 17 mei jl. werd een kaart getoond, 
waarop stippen van de toekomstige molens waren 
aangegeven. Echter de kaart was zo donker en de 
topografisch ondergrond zo vaag dat je geen wegen, 
gebouwen en huizen kon waarnemen. Als overheid dient u 
eerlijke en open informatie te verschaffen en niet zaken te 
verdoezelen met onduidelijke kaarten aan de muur.

Het is inderdaad een streven om in 2025 te starten met de 
bouw van het windpark. Op dit moment zitten we nog in de 
onderzoeksfase waar het voorstel van de initiatiefnemers 
het vertrekpunt is. Het is nog niet zeker of het voorstel van 
de initiatiefnemers ook het definitieve plan wordt. Juist 
omdat we geen verkeerde verwachtingen wilden wekken, 
hebben we op de bijeenkomst van 17 mei 2022 beperkt 
kaartmateriaal laten zien. Pas later – na de onderzoeken 
- zal duidelijker zijn hoe het definitieve plan eruit komt 
te zien. We noemen dit het voorkeursalternatief (VKA). 
Als dit bekend is en wordt vertaald in het provinciale 
inpassingsplan (bestemmingsplan van de provincie) zal 
duidelijk kaartmateriaal beschikbaar zijn. In de tussentijd 
kan de initiatiefnemer beeldmateriaal van hun voorstel 
laten zien. 

Op 17 mei kwam naar voren dat de betrokken organisaties 
en de Provincie zo snel mogelijk de normen en voorwaarden 
willen vaststellen. Dit gelet op de start van de aanvang 
van bouw in 2025. Zoals u bekend zal zijn kent Nederland 
nog geen afstandsnormen van af de voet van de molen 
tot de bebouwing. Wel zijn hierover rechtszaken gevoerd 
en wordt de Rijksoverheid verplicht op korte termijn 
afstandsnormen en nieuwe geluidsnormen vast te stellen. 
Ik krijg als burger het gevoel dat U met uw haast snel de 
huidige wettelijke normen wilt vastleggen om zo onder 
de nieuwe voor Nederland geldende afstandsnormen en 
geluidsnormen die zullen worden vastgesteld onderuit 
te kunnen komen. Als burger ga ik er van uit, dat u net als 
bij de Omgevingswet (via een slim projectbesluitje) ook zult 
anticiperen op de nieuwe door het Rijk binnenkort vast te 
stellen afstandsnormen en geluidsnormen tot bebouwing. 
Als u dat bij de een doet, moet u dat ook bij de andere doen. 
Als dit toch niet het geval is, zal het algemene vertrouwen in 
de Overheid bij velen opnieuw een zoveelste deuk oplopen.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6.

Voorts maak ik u erop attent, dat de Gemeente Ermelo 
naar verwachting spoedig een besluit zal aannemen tot 
het instellen van het voorkeursrecht in hetzelfde gebied 
waar de nog niet definitieve locaties van de windmolens 
zullen komen. Het gaat over een gebied met 343 percelen 
van méér dan 250 eigenaren. De Gemeente wil op die te 
verwerven gronden grootschalige woningbouw (1000 tot 
1200 woningen) in de nabije toekomst realiseren. Het plan 
van grootschalige bebouwing van de Gemeente Ermelo en 
uw plan van 7 windmolens in dat zelfde gebied zijn volledig 
in strijd met elkaar. Zeker als het Rijk de afstandsnormen 
van windmolens tot gebouwen mogelijk vaststelt op bv. 2500 
meter.

Het raadsvoorstel voor het vestigen van het voorkeursrecht 
is op 15 juni 2022 verworpen.
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Zienswijze Reactie
Het zal u bekend zijn dat in het gebied waar de molens 
komen grote natuurwaarden aanwezig zijn. Het is niet 
alleen de Wespendief, het betreft ook de 2 dassenburchten, 
ganzen, zwanen reeën, konijnen en hazen in het plangebied. 
Daarnaast is er sprake van een bijzonder zeldzame 
vegetatie met vele beschermde soorten. Het stoort mij en 
met mij velen dat u in uw eerdere berichtgeving alleen 
rept over de “Wespendief” en de andere natuurwaarden 
die er leven in dit gebied niet benoemd. Ik zie dit als 
een afleidingsmanoeuvre uwerzijds van de andere 
natuurwaarden van het gebied in een toekomstige MER 
rapportage! Ik zet persoonlijk grote vraagtekens, of er met de 
MER rapportage voor alle natuurwaarden en stikstofbeleid 
een passende en bevredigende oplossing voor gevonden kan 
worden en die ook allemaal aan de orde zullen komen in die 
rapportage.

In het hoofdstuk natuur van de MER rapportage zal 
niet alleen worden verwezen naar de Wespendief. 
Zoals opgenomen in de onderzoeksagenda op pag. 29 
wordt gekeken naar de beschermde natuurgebieden en 
beschermde soorten. In de tabel op pag. 30 is ook stikstof als 
onderzoeksonderwerp opgenomen. Uit het definitieve MER 
zal blijken of en hoe aan het natuurbeleid en -wetgeving kan 
worden voldaan. 

Voorts spreek ik tot slot mijn wens uit dat u bij de uitvoering 
van het participatieplan conform de wettelijke regelgeving 
de burgers informeert, waarbij openheid, eerlijkheid en 
royaliteit de hoofdtoon voeren. Helaas moet ik dit laatste 
duidelijk naar voren brengen omdat in Nederland, ik heb het 
reeds eerder verwoord, het vertrouwen van de Overheden tot 
diep beneden een nulpunt is gedaald.

In het participatieplan staat opgenomen wanneer, waarover 
en op welke manier inwoners worden betrokken bij de 
planvorming. Dit plan lag samen met de onderzoeksagenda 
ter inzage en kunt u raadplegen via de projectwebsite. Zoals 
eerder aangegeven verschijnt uiterlijk begin oktober 2022 
ook een compacte weergave van het participatieplan. Na het 
vaststellen van het VKA actualiseren we het participatieplan 
voor de volgende fase. Het spijt ons te lezen dat uw 
vertrouwen in de overheden is gedaald. In dit project doen 
we ons best om alle belangen (zoals dat van omwonenden, 
de natuur én het klimaat) zo goed en transparant mogelijk 
te betrekken bij de belangenafweging die de provincie 
moet maken. Als u hierover met ons in gesprek wilt, kunt 
u contact opnemen met de omgevingsmanager via het 
provincieloket. 

 3.3 Zienswijze 3 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Wij zijn het niet eens met de NRD omdat: 
1 Het voor ons volstrekt onduidelijk is wat de omvang van 

het windpark gaat worden. 
2 Het niet zo is dat de buurtvereniging (als 

vertegenwoordiging van de omwonenden) 
initiatiefnemer van dit windpark is. 

3 Er geen duidelijkheid is over de financiële compensatie 
voor de omwonenden. 

4 Er naast de schadelijke gevolgen voor geluid en 
slagschaduw te weinig wordt gesproken over de visuele 
gevolgen van het bouwen van een windpark. 

5 De NRD spreekt over molens van gemiddelde omvang, 
terwijl Prowind ons met trots heeft gepresenteerd dat in 
het park zulke grote molens komen (250 meter tiphoogte) 
die nog niet eerder in Nederland zijn geplaatst. 

6 In de NRD (par 4.3.4) wordt aangegeven dat de provincie 
haar eigen gemotiveerde normstelling zal vaststellen.

Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op deze zienswijze.

Wij willen graag deze punten van een nadere toelichting 
voorzien maar geven eerst aan dat de onderbouwing 
waarom het windpark er volgens de NRD moet komen 
(pagina 17 en 18) mager is. Er staat dat het windpark 
bijdraagt aan het behalen van diverse doelstellingen (eerste 
en tweede bullet). Het plaatsen van 1 turbine van 50 meter 
hoog draagt overigens ook bij aan die doelstellingen.  
De overige 4 bullets op genoemde bladzijden zijn open 
deuren en geenszins een bewijs dat het windpark in deze 
omgeving past. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in  
hoofdstuk 2 onder 12. 
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Zienswijze Reactie
Dat het windpark nadelige gevolgen kan hebben voor 
de wespendief wordt in deze opsomming achterwege 
gelaten en dat is ronduit schokkend voor deze beschermde 
vogelsoort en ook waar het gaat om het GNN. Waar Natura 
2000 leidend is waar het gaat om natuurbescherming 
is het GNN blijkbaar minder van belang als er andere 
ambities op het spel staan. Dit geldt eveneens voor het 
inruilen van het genoemde weidevogelgebied waarover in 
paragraaf 2.3.2 gesproken wordt voor een open gebied zonder 
natuurwaarde op het moment (maart 2021) dat er allang en 
breed activiteiten waren rondom aankoop grond voor het 
windpark. Hoe kan dit?

Voor de beantwoording van de zienswijze over de 
Wespendief wordt verwezen naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 11.

Dat de GNN niet in deze opsomming is genoemd betekent 
niet dat deze niet aan bod komt in de verdere uitwerking 
van de MER. In het hoofdstuk Natuur van het MER zal 
ingegaan worden op het ruimtelijk beleid voor de GNN zoals 
bepaald in de Gelderse omgevingsverordening. Dat geldt 
overigens ook voor de regels met betrekking tot de Groene 
Ontwikkelzone. Dit blijkt tevens uit de tabel op pag. 30 van 
de NRD. 

Langs de A28 bij Ermelo wordt nu windpark Horst en Telgt 
voorzien en daar lag tot vorig jaar een weidevogelgebied. 
Die bescherming is 31 maart 2021 door PS opgeheven in 
de 7e actualisatie van de omgevingsverordening omdat 
het gebied niet aan de randvoorwaarden van een goed 
weidevogelgebied meer voldeed. Het onderzoek ‘A28 als 
Energieroute’ bevestigt de beperkte betekenis van dat gebied 
voor weidevogels. Dit weidevogelgebied is dus verwijderd om 
ecologische redenen. We zijn niet bekend met een ruil van 
het weidevogelgebied. 

Ad 1 
Bij de eerste presentatie van Prowind over dit windpark 
werd er gesproken over 6 windturbines op het grondgebied 
van de gemeente Ermelo. Een volledige verrassing was dat 
bij de volgende presentatie dit aantal al opgehoogd was 
naar 7, waarbij de 7e op het grondgebied van Putten wordt 
geplaatst. In de NRD wordt gesproken over 5 tot 8 turbines 
waarbij een molen in Putten tot de mogelijkheden behoort. 
Ten eerste krijgen wij een zeer ongemakkelijk gevoel bij 
het aantal ‘5 tot 8’. Wat wordt het nu? Waar komen ze? En 
wanneer kunnen wij voor onszelf de gevolgen in kaart 
brengen? 
Ten tweede lijkt het spreken over een mogelijkheid van een 
molen in Putten wat zwakker dan wat er reeds door Prowind 
is gepresenteerd, inclusief ingetekende landkaartjes en 
Google Earth animaties voor slagschaduw.

Op dit moment is er nog geen sprake van een definitief 
plan. In de onderzoeksfase worden eerst de milieueffecten 
in beeld gebracht om op basis daarvan een keuze te maken 
voor een voorkeursalternatief. Om een bandbreedte aan 
milieueffecten inzichtelijk te maken is ook een bandbreedte 
van het aantal turbines nodig. Dit geldt ook voor de locaties 
van de windturbines. Nadat van het voorkeursalternatief de 
milieueffecten zijn onderzocht is het pas mogelijk om exact 
te weten wat de milieueffecten zijn op de locatie.
Wel geldt dat de initiatiefnemers hun idee (7 windturbines) 
hebben gepresenteerd waarbij inderdaad 1 windturbine 
in Putten is geprojecteerd. Of dit idee wordt vertaald 
naar het voorkeursalternatief weten we pas later. In 
aanvulling op deze beantwoording verwijzen we ook naar de 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 4.

Ad 2 
Binnen de buurtvereniging zijn twee groepen 
vertegenwoordigd: landeigenaren en getroffen 
omwonenden. Het mag duidelijk zijn dat de ene groep 
voorstander is van het windpark en de andere groep 
tegenstander. Er is een commissie of werkgroep binnen de 
buurtvereniging aan de slag gegaan met het onderwerp 
‘opwekken duurzame energie’ om zo de schade voor het 
buurtschap zo gering mogelijk te laten zijn. Hiermee treedt 
de buurtvereniging niet op als initiatiefnemer. De deal die 
Prowind met de landeigenaren bereikte dateert van een 
eerder moment dan dat de omwonenden beseften wat hier 
gaande was. 

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar hoofdstuk 2 onder 5.

Daarnaast hebben wij diverse acties moeten ondernemen 
om überhaupt op de hoogte te komen van wat er nu gaat 
gebeuren (een ingezonden brief in plaatselijke krant, Ermelo 
van Nu en een drietal WOB-verzoeken). Wij zijn daardoor nu 
content met de aandacht vanuit de gemeenten Ermelo en 
Putten en de provincie. Desondanks zijn er nog steeds meer 
vragen dan antwoorden en hebben we het gevoel dat de 
trein maar doordendert. Alle activiteiten in het kader van de 
klimaatdiscussie heiligen blijkbaar alle middelen.

We zijn blij om te lezen dat u op dit moment tevreden bent 
met de aandacht vanuit de overheden. Via de nieuwsbrief, 
website en lokale nieuwskanalen hopen we inwoners 
en belanghebbenden overzichtelijk op de hoogte te 
houden van de te nemen stappen, wat we met de input 
van anderen hebben gedaan en onze afwegingen. De 
opvatting dat alle middelen zijn geheiligd in het kader 
van de klimaatverandering delen we niet met u. Ondanks 
de grote urgentie moeten we – terecht - een zorgvuldige 
belangenafweging maken en kan alleen een plan in 
procedure worden gebracht dat aan de wettelijke regels en 
beleidsvoorwaarden voldoet. 
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Zienswijze Reactie
Ad 3 
De financiële compensatie is belangrijk aspect binnen 
deze discussie maar is meteen ook één grote black box. 
Ondanks verzoeken richting Prowind wordt ons geen inzage 
gegeven in de business case waarvan de compensatie deel 
uitmaakt. Zoals ook beschreven bij punt 2 was de deal met 
de landeigenaren eerder beklonken en voor de omwonenden 
niet inzichtelijk. Als de overheid hier als eis stelt dat er 
participatie in de buurt moet plaatsvinden dan kunnen we 
niet geloven dat dit beoordeeld is met een hoog rapportcijfer. 
Hoe wij moeten omgaan met de waardevermindering is 
een donkere wolk boven onze woning. Een (gedwongen) 
vertrek na bijvoorbeeld overlijden van één van ons beiden 
kan zomaar van invloed zijn op de waarde van onze 
woning. Melding maken van het windparkinitiatief 
is een verplichting bij verkoop, maar taxateurs die wij 
benaderd hebben voor een waardering voor en na de bouw 
van de turbines willen hun handen niet branden aan dit 
vraagstuk. Een voorzet hiervoor vanuit de initiatiefnemers 
zou een goede geste zijn. Dit geldt overigens ook voor het 
compenseren in natura van camouflerende begroeiing.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we in 
eerste plaats naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 
2 onder 7 en 9. 

Als laatste willen wij aangeven dat wanneer de locaties van 
de windturbines bekend zijn, de initiatiefnemers graag een 
keer met u in gesprek gaan over camouflerende begroeiing. 
U kunt hiervoor contact opnemen met  
Kerkvliet@prowind.com 

Ad 4
Bij alle schadelijke gevolgen wordt het meest gesproken 
over de geluidsoverlast en de slagschaduw. Wat ons 
betreft is het zicht op de turbines een groter schadelijk 
gevolg. Wij gaan er namelijk vanuit dat een overheid die 
haar verantwoordelijkheden serieus neemt binnen de 
m.e.r. de juiste normen toepast voor wat betreft geluid en 
slagschaduw. Maar het zicht kan niet met normen worden 
bestreden. Voor ons is de grootste reden van de aankoop 
van ons huis (in 2010) het zicht van horizon tot horizon. 
Met het plaatsen van grote turbines wordt dit uitzicht ruw 
verstoord. In tabel 4.2 (Beoordelingscriteria per milieuaspect) 
zouden wij dan ook graag bij ‘Landschap’ naast kwaliteit ook 
kwantiteit zien als effectbeoordeling. Namelijk 5-8 molens 
geeft een ander (verwoestend) effect op het landschap dan  
1 molen. 

Voor het aspect landschap wordt in het MER aandacht 
besteed aan de landschappelijke effecten van de 
verschillende alternatieven. De onderzoeksalternatieven 
(binnen de bandbreedte van 5 tot 8 windturbines) 
worden beoordeeld op hun landschappelijke effecten, 
mede op basis van een beschrijving van de bestaande 
situatie van die gebieden (nul windturbines) en de daar 
aanwezige landschappelijke karakteristieken. Voor de 
onderzoeksalternatieven worden zowel de invloed van 
opstellingen op het landschap beschreven (op meerdere 
schaalniveaus) als de kenmerken en kwaliteiten van die 
opstellingen zelf. Ook wordt de invloed op de waarneming 
van de opstellingen beschreven. De veranderingen, die de 
plaatsing van windturbines met zich meebrengt, worden 
onder meer met visualisaties vanuit verschillende posities 
en standpunten in beeld gebracht. 

Overigens is voetnoot 23 op pagina 33 verwarrend. Als de 
techniek in een molen zelfstandig beslist dat wanneer mijn 
huis in de slagschaduwzone terecht komt, de molen tijdelijk 
stil gaat staan, dan is diezelfde techniek toch ook in staat om 
te bedenken hoe lang het duurt om de molen stil te zetten 
en dus een 0.5 uur eerder kan stoppen?

In theorie kan de windturbine een 0,5 uur eerder worden 
stilgezet. Echter, de voetnoot betreft vooral een situatie 
waarbij de weerssituatie bewolkt is en de zon er daarna 
tussendoor komt. In deze situatie kan het voorkomen 
dat er tijdelijk slagschaduw is voordat de windturbine is 
afgeschakeld. In dat geval is de zon niet voorspeld en duurt 
het enkele “slagen” voordat de turbine stilstaat.

mailto:Kerkvliet%40prowind.com?subject=
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Zienswijze Reactie
Ad 5 
Over de hoogte van de molens hebben wij slapeloze 
nachten. Ten eerste over de presentatie van Prowind waar 
het gaat over molens met een tiphoogte van 250 meter. 
Dit is duizelingwekkend hoog en over de effecten hiervan 
is nauwelijks iets bekend. Hoe een overheid hier een wijs 
besluit over moet nemen is ons nog niet duidelijk. Ten 
tweede levert de NRD hier al weer een puzzel op. Die spreekt 
van molens van een gemiddelde omvang. Dat is iets anders 
dan ‘hoger dan ooit in Nederland is gebouwd’. Natuurlijk 
probeert u een escape in te bouwen voor innovatieve 
oplossingen. Wij hopen dat dezelfde innovatie dan zichtbaar 
is in de financiële compensatie.

Het spijt ons te horen dat u slapeloze nachten heeft over de 
hoogte van de windturbines. De initiatiefnemers hebben 
inderdaad een voorstel laten zien van windturbines van 
maximaal 250 meter hoog. Uit de onderzoeken moet blijken 
wat de milieueffecten hiervan zijn, waarbij conclusies 
worden getrokken op basis van actuele kennis. In het 
MER worden de effecten van verschillende hoogtes van de 
windturbines met elkaar vergeleken. Om dit goed te kunnen 
doen wordt uit een reeks van op de markt beschikbare 
windturbines een representatieve windturbinetype gekozen 
waarmee de berekeningen en beoordelingen kunnen 
worden uitgevoerd. 

Belangrijke kanttekening is dat de maximale hoogte 
van de windturbines waarvoor t.z.t. een vergunning 
wordt aangevraagd pas bekend is ten tijde van het 
voorkeursalternatief. 
Als naar recente uitgegeven vergunningen wordt gekeken, 
is wel te zien dat windturbines gemiddeld tussen de 200 
en 250 meter omvang zijn, waarbij natuurlijk geldt dat 
we ook uitgaan van de situatie over een aantal jaar. Over 
financiële participatie treden de initiatiefnemers nog met 
omwonenden in contact. De overheden hebben in hun beleid 
vastgelegd dat er gestreefd moet worden naar ten minste 
50% lokaal eigendom. Zij beoordelen de inspanningen van de 
initiatiefnemers hiervoor. We verwijzen hiervoor ook naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 9.

Ad 6
De provincie heeft groot belang bij het op tijd realiseren 
van dit windpark. Dat is geen geheim. Wie controleert 
echter de normstelling die de provincie zelf gaat opstellen 
en toepassen? In het kader van transparantie moet een 
onafhankelijk bureau een oordeel vellen over of dít specifieke 
project onderbouwd en voorzien is van een (1) actuele, (2) 
deugdelijke, (3) op zichzelf staande, en (4) op de aan de orde 
zijnde situatie toegesneden motivering!?

Het klopt dat de provincie voornemens is lokale normen op 
te stellen voor het windpark. Dit voorstel moet inderdaad 
worden onderbouwd aan de hand van een actuele, 
deugdelijke, op zichzelf staande en aan de orde zijnde 
situatie toegesneden motivering. Hiervoor zal ze zelf een 
voorstel doen dat in elk geval met de themacommissie en 
de klankbordgroep wordt besproken. De gemeente Ermelo 
overweegt om het voorstel door een onafhankelijk adviseur 
te laten beoordelen. Ten slotte maakt het voorstel ook 
onderdeel uit van het provinciaal inpassingsplan waartegen 
zienswijzen en beroep mogelijk zijn. In aanvulling op 
deze beantwoording verwijzen we ook naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6.
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Zienswijze Reactie
Tot slot.
Wij begrijpen dat er doelstellingen zijn om duurzamer 
met onze energie om te gaan. Dit steunen wij van harte en 
dragen hier ook al ons steentje aan bij. Ook is het verstandig 
in het kader van het conflict tussen Rusland en Oekraïne 
ons minder afhankelijk te laten zijn als het gaat om onze 
energie die daar vandaan komt. Wij missen in deze hele 
NRD (en de discussie tot nu toe) hoe het gaat met ons als 
direct betrokken voor, tijdens en na de eventuele bouw 
van de molens. Pas als de turbines draaien begint het voor 
ons. Is er dan aandacht voor ons? Is er nazorg en oprechte 
belangstelling over hoe het dan met ons gaat? Is er een 
luisterend oor bij eventuele (gezondsheids)klachten? Een 
park als dit is voor partijen een zeer lucratieve bezigheid 
waar het gaat om financiën en scoren op het gebied van de 
energietransitie. Het kan en mag niet zo zijn dat inwoners 
van de provincie Gelderland en gemeente Ermelo hier de 
dupe van zijn. 

 
 

Wij vragen u echter zo evenwichtig mogelijk tot een goede 
oplossing te komen en indien dat betekent dat wij de rest 
van ons leven naar windturbines moeten kijken wij daar op 
een rechtvaardige manier voor worden gecompenseerd. 

Wij zijn bereid onze zienswijze mondeling toe te lichten.

We zijn blij te lezen dat u – met ons- de noodzaak en 
urgentie ziet van voldoende duurzame energie. We zijn 
ons ervan bewust dat windparken gevolgen hebben voor 
de leefomgeving van de omwonenden en dat dit pas start 
als de windturbines zijn gebouwd. Ook na de bouw kunt 
u contact opnemen met de omgevingsmanager van het 
project. Als er specifieke klachten ontstaan kunt u terecht 
bij de Omgevingsdienst voor milieuklachten en GGD voor 
gezondheidsklachten. Verder zal er op de website  
www.windparkhorstentelgt.nl een e-mail zijn waar u uw 
klachten kunt indienen over het windpark De klachten 
komen dan bij de initiatiefnemers terecht en zullen de 
klachten opvolgen. 

De provincie kijkt in de volgende fase van het project (de 
planuitwerkingsfase) samen met de gemeenten en de 
initiatiefnemer of het nuttig is om een overleggroep in 
te richten of bijv. de klankbordgroep in stand te houden 
om tijdens de exploitatiefase in gesprek te blijven met de 
omgeving. Dit is als aanvulling op het participatieplan 
opgenomen. 

Als de milieueffecten straks in het MER in beeld zijn 
gebracht liggen er bouwstenen om de belangen tegen 
elkaar af te wegen. Dit betekent dat ook de belangen van 
omwonenden bekend en zichtbaar meegenomen moeten 
worden in de toekomstige besluiten. Het hoeft niet te 
betekenen dat alle wensen gehonoreerd worden. Wel 
moet inzichtelijk zijn hoe er met wensen en zorgen wordt 
omgegaan. De initiatiefnemers werken in de komende tijd 
ook hun voorstel voor financiële participatie uit. 

 3.4 Zienswijze 4 (meerdere indieners)

Deze zienswijze staat uit twee delen 4a en 4b en is door meerdere indieners 
ingediend. 

Zienswijze 4a is ook ingediend door 81 andere indieners genummerd met 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 53, 55, 57, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 87,89, 93, 95, 96, 
97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 
121, 122, 124, 126, 127, 129, 132, 133, 134 en 138

Zienswijze 4a + 4b is ook ingediend door 13 andere indieners genummerd met 15, 
50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 78, 79, 90, 94, 128.

http://www.windparkhorstentelgt.nl
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 3.4.1 Zienswijze 4a (eerste deel zienswijze) – meerdere  
  indieners

Sub nr Zienswijze Reactie
1 Hierbij geef ik een zienswijze over het voornemen 

tot uitvoering van de verkenning en de concept 
onderzoeksagenda milieu (concept Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau; NRD) en het participatieplan. 
Deze stukken liggen, samen met andere stukken, 
tot en met 29 juni 2022 ter inzage en zijn ook te 
vinden op https://www.gelderland.nl/themas/
wonen-en-leven/woningen-en- bouwprojecten/
inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief. 
Dat blijkt uit de kennisgeving op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html. 
Deze zienswijze is gelet op die kennisgeving op tijd 
ingediend. 
Bij de stukken zit onder meer de concept-NRD 
(concept v5.0, d.d. 2 mei 2022, opgesteld door Pondera, 
in opdracht van Prowind B.V.). In de concept-NRD, 
p. 1, wordt een zoekgebied voor (zeven) nieuwe 
windturbines afgebeeld. 

Ik woon in /in de buurt van het zoekgebied. 

Wij hebben over de concept-NRD en het 
participatieplan de volgende opmerkingen:
Het concept is opgesteld in opdracht van Prowind 
B.V. (“Prowind”). Wij hopen dat niet de grondposities 
van Prowind B.V. (of een opvolgend ontwikkelaar) 
het alternatievenonderzoek bepaalt of beïnvloedt. 
Alle opties dienen – ook gelet op het Verdrag van 
Aarhus – in dit stadium nog open te zijn. In het 
milieueffectrapport en de verdere besluitvorming zult 
u daar expliciet aandacht aan moeten besteden.

In een milieueffectrapportage (MER) worden reële 
(realistisch en haalbare) alternatieven op milieueffecten 
onderzocht. Grondposities van de initiatiefnemer spelen 
geen leidende rol in het bepalen van de alternatieven 
die opgenomen worden in het MER. De provincie zal als 
het bevoegd gezag de MER beoordelen. In die rol ziet de 
provincie erop toe dat er alternatieven worden onderzocht 
die in het kader van een goede ruimtelijke ordening leiden 
tot het beste voorstel en niet enkel voortkomen uit de 
grondposities van de initiatiefnemer .

Het Verdrag van Aarhus gaat over de toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden. Aangezien 
een m.e.r-procedure wordt doorlopen waarbij 
milieuonderzoeken beschikbaar worden gesteld met 
de mogelijkheid om daarop te reageren, wordt aan 
de uitgangspunten van het verdrag voldaan. In het 
participatieplan is aangegeven hoe omwonenden en 
anderen worden betrokkenen.

2 Als uw provincie ten behoeve van het windpark 
gronden uitgeeft of anderszins privaatrechtelijk 
toestemming verleent, zult u moeten voldoen aan 
de eisen van het inmiddels bekende Didam-arrest 
van de Hoge Raad (https://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778).

De provincie heeft geen gronden in eigendom in het 
projectgebied. Uitgifte van de gronden of het anderszins 
privaatrechtelijk verlenen van toestemming is niet aan de 
orde. 

3 Dhr. X, medewerker van Prowind is tevens lid van 
de provinciale staten van Gelderland. U zult in 
de verdere besluitvorming moeten waken voor 
vooringenomenheid (artikel 2:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht). 

In de zienswijze is de naam van het Statenlid en zijn 
internetlinks met persoonsgegevens gedeeld. Deze zijn niet 
overgenomen in de Reactienota ivm de privacy-regelgeving. 

De provincie is bekend met de functie van dit statenlid. 
Op basis van artikel 28 van de Provinciewet en het door u 
genoemde artikel in de Algemene wet bestuursrecht, zal 
dit statenlid niet meestemmen bij de besluitvorming over 
dit windpark. Dit geldt overigens ook voor andere staten- 
of raadsleden die op een professionele of persoonlijke 
manier betrokken zijn bij dossiers. Het is gebruikelijk dat 
een Statenlid zich onthoudt van stemming op een dossier 
als er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling.

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778
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Sub nr Zienswijze Reactie
4 Volgens de concept-NRD, p. 10, geldt in het 

zoekgebied het Verbodsgebied Windenergie 
niet meer. In het zoekgebied gelden echter op 
grond van uw provinciale Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening verschillende andere 
aanduidingen. Volgens § 2.3.2 zou het gebied niet 
langer als weidevogelgebied zijn aangewezen. 
Er wordt gewezen op een onduidelijke figuur 2.1, 
die bovendien niet lijkt te stroken met wat nu 
nog op ruimtelijkeplannen.nl bij uw provinciale 
Omgevingsvisie (NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1) 
is te vinden, maar mogelijk is die versie nog niet 
bijgewerkt. Hoe dan ook, in de concept-NRD, § 
4.3.5, p. 37, Groene ontwikkelingszones, moeten 
de hier relevante kernkwaliteiten van de Groene 
Ontwikkelingszone veel duidelijker beschreven 
worden en moet beschreven worden hoe onderzocht 
zal worden of aan die kwaliteiten voldaan kan 
worden.

In het MER wordt aandacht besteed aan provinciaal 
beleid en zal de meest actuele situatie worden 
opgenomen. Uit de meest actuele versie van de 
Omgevingsverordering Gelderland (febr. 2022) blijkt in 
het plangebied geen weidevogelgebied (meer) voor te 
komen. De Omgevingsvisie van de provincie is hier nog 
niet op aangepast omdat er sindsdien geen wijziging 
van de visie heeft plaatsgevonden. Bij de vaststelling 
van een PIP wordt rekening gehouden met de meest 
recent vastgestelde kaarten. In een PIP zal wel toegelicht 
moeten worden waarom er een verschil is tussen de beide 
documenten en er in het ene geval (bij de omgevingsvisie) 
wordt afgeweken van het beleid. Dit zal als zodanig in het 
MER worden beschreven. 

Daarnaast is een deel van het plangebied aangewezen 
als Groene Ontwikkelzone en zullen in het MER de 
kernkwaliteiten van de Groene Ontwikkelzones worden 
beschreven. Dit zal worden ondersteund met relevant en 
duidelijk kaartmateriaal. Recent zijn ook de rekenregels 
door GS vastgesteld die gebruikt zullen worden voor het 
bepalen van de versterkingsopgave.

5 U wilt komen tot een locatiespecifieke 
normstelling (concept-NRD, p. 31). Wij menen dat 
u de besluitvorming over de nieuwe landelijke 
windturbinebepalingen dient af te wachten. Als 
u locatiespecifieke normen stelt, kan dat leiden 
tot willekeur en rechtsongelijkheid. Bovendien 
is het de vraag of u zult uitgaan van de meest 
recente wetenschappelijk aanvaarde inzichten, 
bijvoorbeeld op het gebied van geluid, slagschaduw 
en gezondheid. Aantoonbaar moet zijn dat er geen 
schade wordt veroorzaakt door slagschaduw en geluid 
bij omwonenden. Beide aspecten zijn van invloed 
zijn op de gezondheid van mens en dier. Er moet 
worden onderbouwd dat de maximale geluidsnorm 
zoals deze geldt voor het buitengebied in de nacht 
van 35 dB(A) niet overschreden wordt door de komst 
van de windmolens. U moet een en ander inzichtelijk 
maken voor de omliggende functies wonen, recreatie, 
sport, strand, kinderdagverblijven en scholen binnen 
de invloedsfeer van de windmolens. Slagschaduw 
die ontstaat uit de windmolens dient te worden 
weggenomen door het toepassen van voorzieningen 
aan de windmolens.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
in de eerste plaats naar hoofdstuk 2 onder 6. 

Met de door u genoemde norm ‘voor het buitengebied in 
de nacht’ van 35 dB(A) bedoelt u waarschijnlijk de in de 
‘handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ 
genoemde richtwaarde voor ‘woningen gelegen in een 
rustige woonwijk, met weinig verkeer’. Dit normenkader 
is niet van toepassing op windturbinegeluid. Op dit 
moment zijn, vanwege het zogenaamde Nevele-arrest’ 
geen geluidsnormen voor windturbinegeluid beschikbaar. 
Zodra de locatiespecifieke normen voor het windpark 
Horst en Telgt zijn vastgesteld zal ook duidelijk zijn welke 
norm voor de nachtperiode gaat gelden. 

6 Het welbevinden van de mens en niet uitsluitend 
economische belangen moeten in uw afwegingen 
doorslaggevend zijn.

Het MER is bij uitstek een instrument dat bij 
besluitvorming over een plan of project het milieubelang 
(inclusief effecten op de leefomgeving) een volwaardige 
plaats geeft.

7 Aantoonbaar moet zijn dat er geen schade 
wordt aangericht aan de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden.

In het MER wordt ingegaan op de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. Uit onderzoek moet blijken 
wat de effecten van het windpark op de cultuurhistorische 
en landschappelijke waarden zijn. Als er effecten blijken 
te zijn, kijken we naar mogelijke maatregelen om deze 
effecten te verkleinen. Vervolgens wordt de opgaven van 
de opwek van duurzame energie afgewogen tegen de 
mogelijke effecten op de verschillende milieuaspecten.
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Sub nr Zienswijze Reactie
8 Bewoners dienen geen invloed kwijt te raken op de 

door hen gewenste invulling van hun leefomgeving. 
De gevolgen van het windmolenpark voor de 
omgeving dienen daarom volledig inzichtelijk 
gemaakt te worden bij de individuele omwonenden 
voordat het plan kan worden vastgesteld.

Uit de onderzoeken van de MER zal blijken welke 
gevolgen er zijn voor de omgeving. Bewoners kunnen 
op verschillende manieren invloed uitoefenen over 
de invulling van hun leefomgeving. Dit kan o.a. via de 
klankbordgroep waarin een aantal inwoners zitting 
heeft genomen. Op het moment dat het Provinciaal 
Inpassingsplan ter inzage ligt, kunnen inwoners 
zienswijzen indienen. In het (aangevulde) participatieplan 
staat wie op welke momenten en welke manier kan 
meedenken. Uiterlijk begin oktober 2022 is er een 
compacte weergave van het participatieplan beschikbaar 
via de provinciale website.

9 U moet aantonen dat deze ontwikkeling 
daadwerkelijk bijdraagt aan duurzaamheid en 
milieuwinst voor zowel nu alsook de lange termijn. 
Hierin dienen alle componenten vanaf ontwerp, 
bouw en afbraak meegenomen te zijn.

In het hoofdstuk “Electriciteitsopbrengst en vermeden 
emissies” gaan we in op de mate waarin het project 
bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen en 
milieuwinst. Effecten ontstaan door het uitvoeren van de 
werkzaamheden, door het ruimtegebruik en door het in 
gebruik zijn van de windturbines. Dit MER onderzoekt 
deze effecten tijdens de aanleg, de exploitatie (gebruik, 
onderhoud, reparaties) en de ontmantelingsfase. 
Dit betekent dat we ook ingaan op de lifecycle, de 
circulariteit, re-use en recycle mogelijkheden van 
windturbine(onderdelen) .

10 De winst uit de aanleg van dit windmolenpark 
moet inzichtelijk zijn. Schade die ontstaat 
bij omwonenden, dient volledig te worden 
gecompenseerd. U dient een ruimhartige financiële 
participatie of compensatie af te dwingen en niet 
te volstaan met verwijzing naar de wettelijke 
planschaderegelingen. Het kan niet zo zijn dat 
omwonenden het nadeel ondervinden en de 
exploitant er met de winst vandoor gaat. Het 
participatieplan, p. 6, vermeldt ten onrechte dat dat 
plan niet gaat over financiële participatie. Uw streven 
is blijkbaar 50% lokaal eigendom, maar wij zien 
nergens beschreven hoe u dat gaat afdwingen.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen 
we naar de beantwoording in Hoofdstuk 2 onder 9. Het is 
niet mogelijk om lokaal eigendom juridisch af te dwingen 
of (onderdelen van) de businesscase openbaar te maken. 
Wel moeten de initiatiefnemers voor de ter inzagelegging 
van het inpassingsplan aan de provincie aantonen hoe 
zij het lokaal eigendom willen inrichten. De overheden 
letten daarbij op de inspanningen van de initiatiefnemers. 
Wat we daar precies onder verstaan vullen we aan in het 
participatieplan. 

11 Er zal aantoonbaar geen schade aan het omliggende 
Natura 2000-gebied en de daar levende flora en 
fauna toegebracht mogen worden. Denk hierbij onder 
andere aan de wespendief, de kievit, de grutto en de 
scholekster.

De effecten op Natura 2000-gebieden en de beoordeling 
daarvan worden inzichtelijk gemaakt in verschillende 
onderzoeken. In deze onderzoeken staat ook of, en 
zo ja, op welke manier eventuele negatieve effecten 
verkleind (gemitigeerd) kunnen worden. Daarbij zal 
duidelijk moeten zijn dat alternatieven, en in elk geval 
het voorkeursalternatief, passen binnen de wettelijke 
kaders. Uiteindelijk vindt een afweging plaatst tussen de 
verschillende milieueffecten en de opwek van duurzame 
energie. Voor de Wespendief verwijzen we hier naar de 
algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 11. 

12 De komst van deze windmolens mag in de 
directe omgeving niet leiden tot bouw- en 
ontwikkelingsbeperkingen. Indien dit niet 
voorkomen kan worden, dient ook de daaruit 
voortvloeiende schade voor vergoeding in 
aanmerking te komen.

De windturbines zullen effect hebben op de 
ontwikkelmogelijkheden in de omgeving. Het is nu nog 
aan te geven welk effect dit is omdat de onderzoeken 
nog moeten plaatsvinden. Het hoofdstuk Ruimtegebruik 
van het MER maakt in algemene zin en op hoofdlijnen 
inzichtelijk wat de gebruiksfuncties in de omgeving van 
het windpark zijn, en welke effecten het park heeft op die 
functies. Ook wordt er rekening gehouden met al bekende 
(autonome) ontwikkelingen. Omdat ook de bestaande 
beperkingen en het overige ruimtelijk beleid (nationaal, 
provinciaal en lokaal) van invloed zijn op de bouw- 
ontwikkelingsmogelijkheden kunnen de effecten niet tot 
in detail worden uitgewerkt. 

Deze effecten worden vervolgens meegewogen in de 
keuze voor het voorkeursalternatief. Als er door het 
windpark planschade wordt veroorzaakt, kan hier – na 
het onherroepelijk worden van het inpassingsplan – 
een verzoek voor worden ingediend. Voor een nadere 
toelichting over planschade verwijzen we naar hoofdstuk 
2 onder 7.
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Sub nr Zienswijze Reactie
13 Zowel de gemeente Putten als de gemeente Ermelo 

hebben beleidsdocumenten opgesteld. U moet 
duidelijk maken in hoeverre de komst van de 
windmolens in overeenstemming is met de door de 
gemeentebesturen vastgestelde beleidsdocumenten. 
Los van uw eventuele wettelijke bevoegdheden 
(bijvoorbeeld op grond van de Elektriciteitswet 
1998, concept-NRD, § 1.4.2) zou u de gemeentelijke 
democratie hoog in het vaandel moeten houden en 
geen zaken moeten doordrukken.

Het MER gaat in op de actuele situatie voor zowel 
landelijk, provinciaal als gemeentelijk beleid. Daar wordt 
dus ook de vraag beantwoord hoe het voorgenomen 
windpark past in de verschillende beleidsdocumenten. 
De provincie is op verzoek van de gemeenten Ermelo en 
Putten het bevoegd gezag gebleven. De gemeenten hebben 
haar beleid ook in dit verzoek meegewogen. De overheden 
werken nauw samen zodat de lokale belangen zo goed 
mogelijk worden vertegenwoordigd en meegewogen 
kunnen worden in de besluitvorming.

14 Wij missen een steekhoudende argumentatie voor 
het zoekgebied. Wij missen ook het onderzoek dat 
hieraan ten grondslag ligt.

Voor de argumentatie over het zoekgebied verwijzen we 
naar de provinciale windvisie, de concept RES en de RES 
1.0 van de regio Noord-Veluwe. In deze documenten is 
beschreven waarom de Nuldernauwkust is aangewezen 
als zoekgebied. In de planMER worden de redenen nog 
eens op een rij gezet en worden vergelijkbare potentiële 
alternatieve locaties binnen de RES regio Noord Veluwe 
in beeld gebracht en beoordeeld. Omdat de regionale 
opgave voor duurzame energie groter is dan in het 
gebied Nuldernauwkust moeten er meerdere duurzame 
energieprojecten ontwikkeld worden. Dit betekent dat 
in de planMER de vraag beantwoord moet worden of er 
sprake is van een geschikt gebied.

15 De hoogte en de aantallen windmolens zijn de 
afgelopen jaren toegenomen. De gevolgen van 
windturbines op de omgeving nemen dus toe.  
De voorwaarden die u in de concept-NRD, § 3.4.2, p. 
24-25, aan de locatieafwegingen stelt, leiden ertoe 
dat een goed locatieonderzoek of onderzoek naar 
alternatieven niet mogelijk is en dat u alleen grote 
windturbines in ogenschouw wilt nemen.

Het is van belang realistische en haalbare alternatieven 
te onderzoeken. Verder geldt dat hogere windturbines 
meer elektriciteit opwekken waardoor er minder 
windturbines noodzakelijk zijn. Dit kan een positief 
effect hebben op de milieueffecten. Verder geldt dat 
een hoge elektriciteitsopbrengst belangrijk is voor de 
duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland. Hierom 
worden windturbines tussen de 200 meter en 250 meter 
onderzocht (bandbreedte). Deze overwegingen zijn ook op 
pag. 26 van de concept-NRD toegelicht. 

16 Wij zien graag aangetoond dat de opgewekte energie 
daadwerkelijk benut wordt in Ermelo en Putten zodat 
er geen windmolens geplaatst worden voor energie 
die in andere gemeenten wordt benut.

De energie van het windpark wordt rechtstreeks aan 
het elektriciteitsnetwerk geleverd. Op het net is er geen 
onderscheid tussen groene stroom, grijze stroom of 
stroom van een specifiek windpark. Het is niet mogelijk 
om te zorgen dat alle opgewekte elektriciteit ook 
daadwerkelijk wordt gebruik in de gemeenten Putten en 
Ermelo. Wel geldt dat de windturbines meetellen voor het 
verduurzamen van de energiebehoefte van de gemeenten 
Putten en Ermelo.

 3.4.2 Zienswijze 4b (tweede deel zienswijze) - meerdere  
  indieners

Sub nr Zienswijze Reactie
1 Ad 1.1 Achtergrond project

De Buurtvereniging Horst&Telgt heeft inmiddels 
expliciet laten weten geen initiatiefnemer te zijn 
voor het Windpark Horst&Telgt. Ook de omwonenden 
in Horst en Telgt zijn geen initiatiefnemer.

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt 
verwezen naar hoofdstuk 2 onder 5
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Sub nr Zienswijze Reactie
2 Ad 4.3.4 Windturbines en gezondheid

Verwezen wordt hier naar een rapport Health 
effects related to windturbine sound: an update 
(RIVM report 2020-0150) waarin door het RIVM 
wetenschappelijke studies worden samengevat, en 
waaruit geen significante relatie tussen gezondheid 
en windturbinegeluid naar voren komt. 
Zie: https://www.rivm.nl/bibliotheek/
rapporten/2020-0150.pdf  

Op dit rapport is door enkele wetenschappers kritiek 
geleverd, onder andere omdat het RIVM in dit 
rapport zonder de belangenverstrengeling specifiek 
te benoemen verwijst naar bronnen met een conflict 
of interest. Dit betreft bijvoorbeeld onderzoeken 
die gefinancierd zijn door de nationale overheden 
of door de windindustrie, of die uitgevoerd zijn 
door wetenschappers die banden hebben met de 
windindustrie. 

Zie het rapport van Dr. Joris J. van Hoof, Twente 
Universiteit: 
https://www.windwiki.nl/wp-content/
uploads/2021/10/2021-Factsheet-UTwente-
Windturbines-van-Hoof.pdf 

En het rapport van epidemioloog Dick Bijl: 
https://www.windwiki.nl/wp-content/
uploads/2021/11/Gezondheidseffecten-van-
windturbinegeluid-D.-Bijl-2021.pdf 

“Nationale overheden en ook de WHO hebben zich verplicht 
hun energievoorziening minder te baseren op fossiele 
brandstoffen en meer op natuurlijke energiebronnen, zoals 
wind- en waterkracht. Veel artikelen beginnen dan ook met 
deze constatering. Veel onderzoek is gesponsord door nationale 
overheden en soms zelfs door direct belanghebbenden, zoals 
windturbinefabrikanten, en de aanbevelingen en conclusies van 
onderzoeken lijken vooral de sponsor gerust te willen stellen 
en al dan niet gevraagd adviezen te geven over de wijze van 
omgang met windturbinecritici en annoyance.” 

Het RIVM ontkent in een reactie op deze kritiek de 
belangenverstrengeling niet, maar is van mening dat 
dit de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten 
niet in de weg hoeft te staan. 

Zie: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/
Reactie-RIVM-op-het-evaluatierapport-
van-Bijl-03-11-2021.pdf 

“Belangenverstrengeling: Het RIVM is het oneens met de in het 
algemeen gewekte suggestie dat onderzoek dat is gefinancierd 
door de overheid of de markt ten principale onbetrouwbaar is.” 

Om in de MER voor windpark Horst & Telgt 
een objectief beeld te kunnen krijgen over de 
gezondheidseffecten van windmolens is het 
raadplegen van onafhankelijke bronnen, naast de 
onderzoeken van het RIVM, essentieel. Wij verzoeken 
u de gebruikte bronnen in de MER voor Windpark 
Horst & Telgt zorgvuldig te kiezen en deze expliciet te 
verantwoorden. 

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt 
verwezen naar hoofdstuk 2 onder 10

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0150.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0150.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-Factsheet-UTwente-Windturbines-van-Hoof.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-Factsheet-UTwente-Windturbines-van-Hoof.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-Factsheet-UTwente-Windturbines-van-Hoof.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gezondheidseffecten-van-windturbinegeluid-D.-Bijl-2021.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gezondheidseffecten-van-windturbinegeluid-D.-Bijl-2021.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gezondheidseffecten-van-windturbinegeluid-D.-Bijl-2021.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/Reactie-RIVM-op-het-evaluatierapport-van-Bijl-03-11-2021.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/Reactie-RIVM-op-het-evaluatierapport-van-Bijl-03-11-2021.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/Reactie-RIVM-op-het-evaluatierapport-van-Bijl-03-11-2021.pdf
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Sub nr Zienswijze Reactie
3 Ad. 4.3.10 Externe veiligheid 

“Het MER beschrijft hoe de veiligheid van 
omwonenden, verkeersdeelnemers en van personen 
in de onmiddellijke omgeving gewaarborgd is of kan 
worden.” (Pag. 38) 
Wat betreft het effect van windturbines gepland voor 
het gebied Horst-Telgt dicht langs de A28 verwijzen 
wij in dit verband naar het volgende citaat uit een 
onderzoekdocument van Rijkswaterstaat, Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, met de titel “Veilig 
over Rijkswegen 2015, Deel C: Detailanalyses Oost-
Nederland”: De A28 ter plekke:
 
“Op de HRR zijn 9 aansluitingen en 7 verzorgings plaatsen en 
op de HRL 9 aansluitingen en 6 verzorgings plaatsen aanwezig. 
Op een traject met een met een lengte van circa 47 kilometer 
betekent dit gemiddeld elke 3 kilometer een aansluiting of 
verzorgingsplaats2. Dit vraagt aan de weggebruiker vrijwel 
continu om een zekere aanpassingsvermogen en oplettendheid. 
Dit verhoogt de taakbelasting.” 

Hieruit moet worden geconcludeerd dat het plaatsen 
van enorme windturbines op dit traject langs de A28 
veiligheidsrisico’s voor de weggebruiker met zich 
meebrengt door een nog verder verhoogde belasting 
van aanpassingvermogen en taakbelasting.

Zie: https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/
DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31 
&versienummer=1 

Dit dient in de MER voor Windpark Horst & Telgt 
grondig onderzocht te worden door een ter zake 
deskundige en onafhankelijke instantie. 

Voor het windpark is Rijkswaterstaat een overlegpartner. 
Zij wordt betrokken bij het MER en indien de 
windturbines effect hebben op de veiligheid moet ook 
een vergunning bij Rijkswaterstaat worden aangevraagd. 
Op basis van een reeds gehouden overleg heeft 
Rijkswaterstaat aangegeven dat zij geen problemen 
verwachten omtrent verkeersveiligheid.

https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31 &versienummer=1
https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31 &versienummer=1
https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31 &versienummer=1
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Sub nr Zienswijze Reactie
4 Ad 4.5 Leemten in kennis en informatie

Aandachtpunten die niet of slechts heel summier 
genoemd worden in deze NRD MER, en daarom 
toegevoegd zouden moeten worden zijn o.a.: 
1 Milieuschade en mensenrechtenschending bij 

de winning van grondstoffen voor windmolens 
dient in de MER voor Windpark Horst & Telgt 
grondig onderzocht te worden door een ter 
zake deskundige en onafhankelijke instantie. 
Zie: https://www.somo.nl/nl/grondstoffen-
windmolens-moeten-duurzamer/#:~:text=De%20
winning%20van%20grondstoffen%20
voor,grondstoffen%20voor%20windturbines%20
vandaan%20komen  
https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/
sites/2/2018/01/Final-ActionAid_Report-Human-
Rights-in-Wind-Turbine-Supply-Chains.pdf  
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/
uploads/2020/04/rms_for_wind_and_solar_
published_v2.pdf 

2 Milieubelasting van de productie en plaatsing van 
windmolens dient in de MER voor Windpark Horst 
& Telgt grondig onderzocht te worden door een ter 
zake deskundige en onafhankelijke instantie. 

3 Milieubelasting van de verwijdering, afvoer, 
afbraak en, voor zover mogelijk, recycling van 
windmolens dient in de MER voor Windpark 
Horst & Telgt grondig onderzocht te worden 
door een ter zake deskundige en onafhankelijke 
instantie. Zie: https://www.bloomberg.com/news/
features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-
t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S136403212101114X 

4 Milieubelasting van de slijtage van de epoxyharsen 
windmolens:  
Bisfenol A en micro- en nanoplastics komen 
door slijtage van wiekenmateriaal in het milieu, 
tot wel 60 kg per rotorblad per jaar, de invloed 
hiervan op de bodem, de lucht, het water 
(Nuldernauw: recreatie en Natura 2000!), en de 
gezondheid van omwonenden dient in de MER 
grondig onderzocht te worden door een ter zake 
deskundige en onafhankelijke instantie. Speciale 
aandachtspunten hierbij zijn de gezondheid van 
omwonenden en de kinderen die het nabijgelegen 
kinderdagverblijf en basisschool bezoeken, en het 
Nuldernauw met omringende gebied, behorend 
tot Natura 2000 gebied en tevens van essentieel 
belang voor de recreatie, die volgens reeds in 
bestemmingsplannen vastgestelde plannen zeer 
grootschalig zal gaan worden.  
Zie: https://www.windwiki.nl/milieuartsen-
toxicologen/  
https://www.windwiki.nl/wp-content/
uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-
gezondheidsonderzoek.pdf  
Bisfenol A is een zeer toxische stof die niet in 
riolering/water/grondwater mag komen! 

In het MER worden de effecten (hinder en gezondheid) 
op de leefomgeving (zoals vanwege (laagfrequent) geluid, 
slagschaduw, zicht en natuurwaarden) onderzocht. De 
effecten worden bepaald en onderbouwd door onderzoek 
gebaseerd op (wetenschappelijk onderbouwde) literatuur 
en gevalideerde meet- en rekenvoorschriften. Ook 
wordt ingegaan op het onderwerp bisfenol A en fijnstof 
en worden de effecten op insecten in algemene zin 
beschouwd. In aanvulling hierop verwijzen we u ook naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 10.

https://www.somo.nl/nl/grondstoffen-windmolens-moeten-duurzamer/#:~:text=De%20winning%20van%20grondstoffen%20voor,grondstoffen%20voor%20windturbines%20vandaan%20komen
https://www.somo.nl/nl/grondstoffen-windmolens-moeten-duurzamer/#:~:text=De%20winning%20van%20grondstoffen%20voor,grondstoffen%20voor%20windturbines%20vandaan%20komen
https://www.somo.nl/nl/grondstoffen-windmolens-moeten-duurzamer/#:~:text=De%20winning%20van%20grondstoffen%20voor,grondstoffen%20voor%20windturbines%20vandaan%20komen
https://www.somo.nl/nl/grondstoffen-windmolens-moeten-duurzamer/#:~:text=De%20winning%20van%20grondstoffen%20voor,grondstoffen%20voor%20windturbines%20vandaan%20komen
https://www.somo.nl/nl/grondstoffen-windmolens-moeten-duurzamer/#:~:text=De%20winning%20van%20grondstoffen%20voor,grondstoffen%20voor%20windturbines%20vandaan%20komen
https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/Final-ActionAid_Report-Human-Rights-in-Wind-Turbine-Supply-Chains.pdf
https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/Final-ActionAid_Report-Human-Rights-in-Wind-Turbine-Supply-Chains.pdf
https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/Final-ActionAid_Report-Human-Rights-in-Wind-Turbine-Supply-Chains.pdf
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
https://www.windwiki.nl/milieuartsen-toxicologen/
https://www.windwiki.nl/milieuartsen-toxicologen/
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
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Sub nr Zienswijze Reactie
5 De invloed op de omgeving en de gezondheid 

van omwonenden van het vrijkomen van 
zwavelhexafluoride SF6 uit de windmolens 
dient in de MER voor Windpark Horst & Telgt 
grondig onderzocht te worden door een ter zake 
deskundige en onafhankelijke instantie. Zie: 
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achte
rgrond/2019/12/725701-725701/ 

6 Invloed van de wake en turbulenties rondom 
de windmolens op de verspreiding van 
luchtvervuiling, vrijgekomen wiekenmateriaal 
en fijnstof van de snelweg dient in de MER voor 
Windpark Horst & Telgt grondig onderzocht 
te worden door een ter zake deskundige en 
onafhankelijke instantie. Zie: https://www.
windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/
Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf 

7 De invloed van laagfrequent en infrasoon geluid 
op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten 
dient in de MER voor Windpark Horst & Telgt 
grondig onderzocht te worden door een ter 
zake deskundige en onafhankelijke instantie. 
Zie: https://www.windwiki.nl/wp-content/
uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-
gezondheidsonderzoek.pdf 

8 De gevolgen van omgevingslawaai voor de 
ontwikkeling en gezondheid van kinderen en 
volwassenen dient in de MER voor Windpark Horst 
& Telgt grondig onderzocht te worden door een ter 
zake deskundige en onafhankelijke instantie. Dit 
vraagt extra aandacht onder andere vanwege een 
kinderdagverblijf en een basisschool die gevestigd 
zijn op (zeer) korte afstand van de geplande 
windmolens in Windpark Horst&Telgt. Zie: https://
www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/
Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf 

9 De gevolgen van de overige milieu belastende 
gevolgen van windturbines, bijvoorbeeld het 
vrijkomen en neerslaan van wiekenmateriaal door 
slijtage, voor de ontwikkeling en gezondheid van 
kinderen. Dit dient in de MER voor Windpark 
Horst &Telgt grondig onderzocht te worden, en 
vraagt extra aandacht onder andere vanwege een 
kinderdagverblijf en een basisschool die gevestigd 
zijn op (zeer) korte afstand van de geplande 
windmolens in Windpark Horst&Telgt. Zie: https://
www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/
Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf 

https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2019/12/725701-725701/
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2019/12/725701-725701/
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
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Sub nr Zienswijze Reactie
10 De gevolgen van cumulatie van geluid en 

van andere milieufactoren met negatieve 
gezondheidsgevolgen samen met windturbines 
dienen in de MER voor Windpark Horst & Telgt 
grondig onderzocht te worden door een ter 
zake deskundige en onafhankelijke instantie. 
Dit is extra relevant vanwege de aanwezigheid 
van de snelweg A28 die in het gebied rond het 
geplande Windpark Horst&Telgt leidt tot veel 
geluidsoverlast en een aanzienlijke belasting door 
fijnstof etc. De versterking van geluidsoverlast en 
milieubelasting van de snelweg ten gevolge van 
de geplande windmolens dient onderwerp van 
zorgvuldig en gefundeerd voorafgaand onderzoek 
te zijn. 
“Idealiter zou een woning die al onder invloed staat van 
andere negatieve gezondheidseffecten, worden ontzien 
waar het toevoeging van windturbine -annoyance, -lawaai, 
-lichtflikkeringen, en -slagschaduw betreft. Mogelijk komen 
hier nog bij de verspreiding van wiekenmateriaal (zie het 
betreffende onderzoeksvoorstel) en verspreiding van fijnstof 
en de versterking van het geluid van eventuele snelwegen 
door de turbulentie van de wake achter de turbines.” 
Zie: https://www.windwiki.nl/wp-content/
uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-
gezondheidsonderzoek.pdf 
• De invloed van Windpark Horst & Telgt op 

de natuur en alle flora en fauna waaronder 
beschermde vogelsoorten zoals de wespendief, 
de kievit, de grutto en de scholekster dient in de 
MER voor Windpark Horst & Telgt zorgvuldig 
onderzocht te worden door een ter zake 
deskundige en onafhankelijke instantie. Hierbij 
moet nadrukkelijk ook aandacht besteed worden 
aan de invloed van windmolens op insecten. 
Recent is uit Duits onderzoek gebleken dat de 
bouw van windmolens in de afgelopen twee 
decennia mede oorzaak is van de decimering 
van het aantal insecten, hetgeen een zeer 
zorgwekkende ontwikkeling is. Zie Duits 
onderzoek: Windmolens medeschuldig aan 
massale insectensterfteIAkkerwijze.nl – Nieuws 
en kennis voor de akkerbouwers.

11 Tot slot is het van het allergrootste belang in 
de MER voor Windpark Horst & Telgt een door 
zorgvuldig onderzoek onderbouwd antwoord 
te geven op alle vragen die Windwiki stelt 
in Zienswijze van Windwiki op de ‘Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER 
Windturbinebepalingen Leefomgeving’ 
Zie: https://www.windwiki.nl/wp-content/
uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-
gezondheidsonderzoek.pdf 

https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
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Sub nr Zienswijze Reactie
“De omgekeerde bewijslast omgekeerd…
Binnen de geneeskunde en milieukunde is het verplicht 
om vóóraf wetenschappelijk onderzoek te doen 
naar de veiligheid van interventies, medicatie of b.v. 
bestrijdingsmiddelen. De producent of medicus initieert 
zelf onderzoek om de veiligheid aan te tonen. Pas daarna 
kan een middel of interventie worden toegepast. Bij een 
grootschalige en potentieel schadelijke ‘interventie’ als de 
bouw van industriële windturbines in de nabijheid van 
omwonenden is hiervan geen sprake geweest. Er heeft 
daardoor een omdraaiing van bewijslast plaatsgevonden: de 
omwonende/kritische wetenschapper moet aantonen dat 
turbines schadelijke gezondheidsgevolgen hebben, in plaats 
van dat de windindustrie vooraf heeft aangetoond dat de 
Nederlandse norm voldoende ‘veilig’ is voor omwonenden. Zo 
zijn er een groot aantal onbeantwoorde vragen:
• Is voldoende aangetoond dat kinderen jonger dan 18 jaar 

oud geen gezondheid en ontwikkeling schade ondervinden 
van het wonen in de nabijheid van windturbines.

• Is aannemelijk gemaakt of uitgesloten dat windturbine 
geluid een vergelijkbaar effect heeft op de gezondheid 
en de ontwikkeling van kinderen als andere geluid 
producerende bronnen in de nabijheid van kinderen  
< 18 jaar.

• Is voldoende bekend hoeveel kinderen jonger dan 18 
jaar en kwetsbare ouderen in de nabijheid wonen van 
windturbines in Nederland. Is voldoende bekend of 
hier gezondheid schade is opgetreden ten opzichte 
van kinderen en kwetsbare ouderen die niet worden 
blootgesteld aan windturbine geluid.

• Windturbine geluid veroorzaakt hinder. Is voldoende 
bekend wat de effecten van deze hinder zijn op de 
ontwikkeling en leerprestaties (zoals begrijpend lezen, 
geheugen en andere cognitieve functies) van kinderen die 
deze hinder ervaren.

• Is er een inventarisatie gedaan waarbij kinderen die 
blootgesteld zijn aan windturbinegeluid presteren, 
ontwikkelen en gedijen ten opzichte van kinderen die 
hieraan niet zijn blootgesteld.

• Is voldoende bekend hoe windturbines andere 
milieuvervuilende factoren beïnvloeden. Hierbij moet 
worden gekeken naar fijnstof dispersie in de wake van de 
turbines in de buurt van wegen.

• Het aantonen van een causale relatie tussen een noxe 
(windturbinegeluid) en de effecten op de gezondheid 
van mensen die aan deze noxe zijn blootgesteld is een 
epidemiologische zware opgave. Het kostte meer dan 50 
jaar onderzoek om de relatie roken en longkanker vast te 
stellen. Met de 9 criteria van Bradford Hill is deze relatie 
voldoende aannemelijk gemaakt. Wordt de uitkomst 
dat deze criteria ook gelden voor windturbinegeluid en 
gezondheidsschade al meegewogen in het beleid.

• De causale relatie tussen roken en gezondheid 
schade is door de markt lang genegeerd en vanwege 
belangenverstrengeling gemanipuleerd. Is voldoende 
onderzocht of dergelijke inmenging uitgesloten is bij de 
uitkomsten van onderzoek van de risico’s op de gezondheid 
van windturbines op omwonenden.
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Sub nr Zienswijze Reactie
• Er zijn vele wetenschappelijk studies die de invloed van 

omgevingslawaai aantonen op fertiliteit, conceptie, 
zwangerschap, geboortegewicht en andere factoren die 
met de voortplanting te maken hebben. Is er voldoende 
bewijs geleverd dat windturbinegeluid geen negatieve 
effecten op deze processen veroorzaakt.

• Is er voldoende onderzoek gedaan om met zekerheid 
uit te sluiten dat er geen fysiologische veranderingen of 
pathologische processen plaatsvinden bij blootstelling aan 
windturbinegeluid.

• Is er voldoende onderzoek gedaan om een mogelijke dosis-
effect relatie vast te stellen van windturbine geluid op 
verschillende orgaansystemen.

• Is er voldoende onderzoek gedaan naar de stress effecten 
van windturbines en windturbine geluid op omwonenden. 
Is er voldoende inzicht in de stressreactie en het gevolg 
hiervan op gezondheid en functioneren van omwonenden.

• Is er voldoende onderzoek gedaan om vast te stellen wat 
het psychologische effect op mensen is bij blootstelling 
aan windturbine geluid

• Is er voldoende onderzoek gedaan om vast te stellen of 
windturbine geluid leidt tot slaapverstoring in de ruimste 
zin des woord.

• Is voldoende onderzoek gedaan om te objectiveren hoe 
de zorgvraag van omwonenden van windturbines afwijkt 
van de standaard zorgconsumptie in de Nederlandse 
populatie.

• Is te objectiveren hoe het functioneren van omwonenden 
van windturbines is veranderd na de plaatsing van de 
turbines. Is voldoende onderzoek gedaan om dit effect te 
kwantificeren.

• Er zijn aanwijzingen dat onhoorbaar geluid zoals dit 
geproduceerd wordt door windturbines fysiologische en 
pathologische effecten kunnen hebben op het functioneren 
van de hersenen. Worden deze hypotheses meegenomen in 
de risicoanalyses bij het plaatsen van windturbines in de 
omgeving van mensen.

• Omgevingsgeluid heeft een negatief effect op de uitkomst 
van zwangerschappen. Is voldoende onderzocht dat dit 
niet voor windturbinegeluid zou gelden.

• Is er voldoende onderzoek gedaan naar de pathofysiologie 
bij infrageluid afkomstig van IWT’s op het functioneren 
van de hersenen en de effecten op de kwaliteit van leven 
en het functioneren van omwonenden.

• Is voldoende bekend wat het geluid spectrum van 
hoorbaar, en niet hoorbaar geluid is gedurende dag 
en nacht in wisselende omstandigheden zodat de 
blootstelling van een individu binnen de veronderstelde 
veilige kaders kan worden gegarandeerd.

• Is bekend hoe windturbines de fijnstof verdeling in hun 
omgeving beïnvloeden en is er bekend hoe hiervan de 
risico’s veranderen op de omwonenden en het milieu.

• Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verlies van het 
epoxymateriaal van de wieken. Is voldoende onderzocht 
waar dit materiaal neerslaat en wat de gevolgen zijn voor 
het (aquatisch) milieu. Komt er ruim 25.000 mg bisfenol A 
vrij per turbine per jaar, zoals berekeningen aantonen.
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Sub nr Zienswijze Reactie
• Hoe verhoudt de plaatsing van steeds grotere turbines 

zich tot de bevolkingsdichtheid van Nederland.
• Is er misschien prioriteit gegeven aan de transitiedoelen in 

plaats van aan welzijn en gezondheid van omwonenden.
• Is het bestaande onderzoek wel geldig voor de huidige 

generatie turbines van 270 meter hoogte.
• Is de Lden inderdaad niet geschikt voor de normering van 

windturbine geluid, zoals de WHO stelt.
• Klopt het dat het dB(A) filter geen recht doet aan de 

meting van het aandeel laagfrequent geluid.
• Wat is de waarheid ten aanzien van de toename van 

het aandeel infrasoon en laagfrequent geluid bij grotere, 
stillere turbines.

• Zou Nederland niet ook voor een ‘vangnet’ moeten kiezen 
van een tweede norm van maximaal 20 dB binnen de 
woning, zoals de Denen sinds 2011 hanteren.

De beantwoording van deze vragen is noodzakelijk, voordat 
verdere uitrol van turbines zou mogen plaatsvinden. Hier 
moet het voorzorgbeginsel worden toegepast. In feite is 
men bezig met een risicovol experiment zonder meting van 
de beginsituaties, zonder controles op effecten op mens en 
milieu tijdens de exploitatiefase en zonder zicht op lange 
termijn gevolgen.”

 3.5 Zienswijze 5 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Indiener is het niet eens ben met het realiseren van een 
windpark. De wieken geven een groot schaduwbereik, het 
draaien maakt lawaai en is naar mijn mening erg gevaarlijk. 
Wanneer er een wiek los gaat, op welke manier dan ook, 
is de kans groot dat deze in onze tuin/bij ons huis terecht 
komt.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
in de eerste plaats naar de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 onder 3. 

Omtrent de zorgen die u heeft over slagschaduw, geluid en 
veiligheid. Al deze aspecten zullen nader worden onderzocht 
in het milieueffectrapport. Wel is het gezien de afstand 
tot woningen niet aannemelijk dat een afgebroken wiek 
in uw tuin of huis terechtkomt. Deze afstand verschilt per 
windturbine maar ligt gemiddeld op minder dan 400 meter 
(zie ook het handboek risicozonering windturbines). In het 
MER worden ook de effecten van mogelijke faalkansen (zoals 
het berekenen van de maximale een werpafstand van een 
wiek van een windturbine die in gebruik is) berekend.  
De uitkomsten van deze berekeningen hebben invloed op de 
plaatsingsmogelijkheden van de windturbines. 

Wij wonen in een straal waarbij wij gecompenseerd horen te 
worden, hebben dit aangegeven en wij worden niet gehoord

We verwijzen naar hoofdstuk 2 onder 9. Als u in overleg wilt 
treden met de initiatiefnemer kunt u contact opnemen met 
Kerkvliet@prowind.com.
U kunt ook een email sturen aan de omgevingsmanager 
(provincieloket@gelderland.nl) zodat wij u in contact kunnen 
brengen met de initiatiefnemers.

mailto:Kerkvliet%40prowind.com.%20?subject=
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Zienswijze Reactie
Onlangs is een zonneveld gerealiseerd. Deze is nagenoeg 
niet aangeplant wat wel beloofd was ivm de schitteringen in 
ons huis/tuin. Wij hopen dat de energie die dit veld opwekt 
voldoende is en dat er gekeken wordt om het juist aan te 
planten voor omwonenden.

Er zijn twee zonnevelden in Ermelo aangelegd. De 
opbrengst van dit veld is onvoldoende om te voorzien in de 
energiebehoefte van Ermelo. De zonnevelden hebben samen 
een netto oppervlak van 4,9 ha en een opbrengst van 47 TJ. 
Het energiegebruik van Ermelo is 542 TJ (exclusief de energie 
die nodig is om te verwarmen) of 2663 TJ (inclusief warmte). 
Dat van Putten bedraagt 441 TJ (exclusief warmte) en 2143 
TJ (inclusief warmte). Het windpark kan 414 TJ opleveren. 
Indien de windturbines zouden worden vervangen door 
zonnevelden, betekent dit dat er 96 ha netto oppervlakte aan 
zonnevelden moet worden aangelegd. Dit is vergelijkbaar 
met ca 148 voetbalvelden (van 0,65 ha groot). 

De initiatiefnemer van het zonneveld Schaapsdijk is 
verplicht om de beplanting conform het inrichtingsplan 
aan te planten. De beplanting heeft tijd nodig om tot 
volle wasdom te komen. Indien bij controle blijkt dat de 
beplanting niet conform de afspraken is ingeplant zal de 
initiatiefnemer daarop worden aangesproken.

Dat de windmolens geplaatst worden op een plek waar geen 
huizen in de buurt staan.

In Nederland zijn er klimaatdoelen gesteld. Om de gestelde 
doelen te halen moeten er windparken en zonneparken 
worden geplaatst. In Nederland is het helaas niet mogelijk 
om windturbines te bouwen waar geen huizen in de 
buurt staan. Wel geldt dat de effecten voor omwonenden 
inzichtelijk moeten worden gemaakt. Dit zal voor dit 
windpark ook gebeuren, waarbij het vertrekpunt het 
zoekgebied zoals beschreven in voorliggende NRD is. Wij 
verwijzen in dit kader ook naar de algemene beantwoording 
in hoofdstuk 2 onder 2.

 3.6 Zienswijze 6
 3.6.1 Zienswijze 6a (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Ad 1.1 Achtergrond project
De Buurtvereniging Horst en Telgt is geenszins 
initiatiefnemer. Uw document schetst hiermee een vals 
beeld. U heeft de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Windpark Horst en Telgt” tot op heden nog niet voorzien 
van een annex met correctie in die zin. Op uw website 
is tot op de dag van vandaag deze onterechte claim nog 
opgenomen. Dat is zelfs laakbaar te noemen.

U roept hiermee het beeld op dat de organisatie niet 
schroomt om zich te verlagen tot duistere middelen om een 
doel te bereiken. Het vertrouwen van de burgers wordt op 
die manier beschaamd.

Diezelfde kwalificatie geldt ook voor de door u 
gesuggereerde aanwezige bottom-up betrokkenheid van 
lokale grondeigenaren en omwonenden. U wekt daarmee 
de schijn dat er sprake is van ruime steun. Het tegendeel 
is echter waar. Er is juist ook onder hen aantoonbaar ruim 
sprake van (zelfs groeiend) verzet.

Aan een dergelijke handelswijze kan (en mag) geen 
medewerking worden verleend. Om die reden moet de 
conclusie luiden dat dus de ontwikkeling moet worden 
stopgezet.

Dat de buurtvereniging geen initiatiefnemer is, is inmiddels 
aangepast op de provinciale website. We hebben eerder 
onbedoeld het beeld opgeroepen dat de buurtvereniging zich 
ook als initiatiefnemer van het windpark wilde uitgeven. Dit 
hebben wij hersteld met een nieuwsbrief en een persbericht. 
Voor de inhoud van dit bericht verwijzen we naar de 
algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 5. 

Over de weerstand tegen het windproject verwijzen we naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 3. 
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Zienswijze Reactie
Ad 1.2.1 Ruimtelijk planologisch kader EN 1.4.2 Bevoegd 
gezag en initiatiefnemer provinciaal inpassingsplan
Het is voor de organisatie vanuit strategisch oogpunt bezien 
vanzelfsprekend ideaal als de Provinciale Staten (PS) de 
verantwoordelijk dragen. Dat instituut is namelijk fervent 
voorstander. Van de provinciale aanvullingsbevoegdheid (art. 
7.6 lid 2 Wm) zal om die reden ongetwijfeld ook geen gebruik 
worden gemaakt. Van de kant van PS zullen dus geen 
bezwaren komen. Het is immers ook datzelfde instituut 
dat niet heeft geschroomd om (ter voorbereiding van dit 
plan?) een weg te vinden om in ‘Actualisatieplan 7’ van de 
Omgevingsverordening (31-03-2021) het oorspronkelijk 
voor het plangebied geldende ‘Verbodsgebied Windenergie’ 
te laten vervallen. Voor het plangebied geldt dus op dit 
moment geen verbodsbepaling meer voor windenergie.

Door nu PS verantwoordelijk te maken kunnen lokale 
(nieuwe) gemeenteraden ook geen roet (meer) in het eten 
gooien. 

Aldus beschouwd is dit, evenals de eerder genoemde 
constatering, een voor de burgers niet bijzonder 
vertrouwenwekkende gang van zaken. Het burgerbelang 
is een algemeen belang. Een dergelijk voor burgers als 
onverkwikkelijk te beschouwen handelen moet leiden tot de 
conclusie dat geen goedkeuring kan worden verleend aan de 
uitvoering van de plannen wegens het ontbreken van een 
solide vertrouwensbasis.

De provincie is op verzoek van de gemeenten Ermelo en 
Putten én de initiatiefnemer het bevoegd gezag gebleven 
voor dit project. De provincie heeft hiermee ingestemd 
en daarbij aangegeven met de gemeenten samen te 
werken. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat de rol van 
omgevingsmanager wordt vervuld door een medewerker 
van de gemeente Ermelo. De samenwerking is ook bevestigd 
in de onlangs ondertekende intentieverklaring tussen 
provincie, gemeenten en initiatiefnemers. 
Uiteindelijk zal de provincie besluiten over het 
inpassingsplan. De provincie zal dit doen in samenwerking 
met de gemeenten en zal de voorliggende stukken, alvorens 
ze ter besluitvorming voor te leggen aan Gedeputeerde 
Staten en/of Provinciale Staten, met de gemeenten 
afstemmen

Aangezien er al een milieueffectrapport wordt opgesteld, 
is artikel 7.6 Wet milieubeheer niet relevant. In de 
provinciale Omgevingsverordening is het ruimtelijk 
beleid vastgelegd in regels. Voor het plangebied gold een 
‘Verbodsgebied Windenergie’. In ‘Actualisatieplan 7’ van 
de Omgevingsverordening (31-03-2021) is deze begrenzing 
komen te vervallen, omdat het gebied niet langer als 
weidevogelgebied is aangewezen.

Het spijt ons te lezen dat u geen solide vertrouwensbasis 
ervaart. Met het (aangevulde) participatieplan willen de 
overheden juist invulling geven aan de betrokkenheid van 
de omgeving. Er komen nog allerlei informele en formele 
momenten waarop de omgeving haar belang kan inbrengen. 
Dit is straks ook terug te vinden in de compacte weergave 
van het participatieplan die uiterlijk begin oktober op de 
provinciale website staat. 

In aanvulling op deze reactie verwijzen we ook naar de 
algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 1 en 3. 

Ad 4.2.1 Effecten op de leefomgeving
De effecten van geluid en slagschaduw:
Onder verwijzing naar het geografisch informatiesysteem 
(GIS) noemt u een contour van 1.500 meter die wordt 
getrokken rondom potentiële voorbeeldopstellingen binnen 
het plangebied. Bij een rotordiameter van 145 tot 170 meter, 
zoals nu in het plan voorzien, past echter een contour van 
1.740 tot 2.040 meter.

Constatering : De uitgangspositie wordt door u onjuist 
voorgesteld.
Zie ook : 
• https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/

slagschaduw 
• https://nlvow.nl/actueel/een-heldere-afstandsnorm-veilig

De beschreven methode is een methode die wordt gebruikt 
in het planMER (locatieonderbouwing). Hierbij gebruiken 
we vuistregels en gaat het er niet exact om of er op een 
afstand van meer dan 1.500 meter wel of geen effecten zijn 
en ook niet om de slagschaduwgevoeligheid. De contouren 
met verschillende afstanden worden getrokken om 
verschillende gebieden met elkaar (relatief ) te vergelijken, 
waarbij wordt gekeken hoeveel woningen er binnen 
bepaalde afstanden zich bevinden. Hoe minder woningen 
binnen deze afstand hoe gunstiger de locatie scoort. Voor de 
inrichtingsalternatieven (de project MER) kijken we exact 
en bepalen we het beïnvloedingsgebied aan de hand van 
de windturbine- eigenschappen (zoals de rotordiameter). 
Hierbij geldt inderdaad de vuistregel van een afstand van 12x 
de rotordiameter van de windturbine.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/slagschaduw
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/slagschaduw
https://nlvow.nl/actueel/een-heldere-afstandsnorm-veilig
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Zienswijze Reactie
Citaat uit een onderzoeksdocument van Rijkswaterstaat, 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met de titel 
“Veilig over Rijkswegen 2015, Deel C: Detailanalyses Oost-
Nederland”:

De A28 ter plekke:
“Op de HRR zijn 9 aansluitingen en 7 verzorgingsplaatsen en op de 
HRL 9 aansluitingen en 6 verzorgingsplaatsen aanwezig. Op een traject 
met een met een lengte van circa 47 kilometer betekent dit gemiddeld 
elke 3 kilometer een aansluiting of verzorgingsplaats. Dit vraagt aan de 
weggebruiker vrijwel continu om een zekere aanpassingsvermogen en 
oplettendheid. Dit verhoogt de taakbelasting. Bij drukte is het mogelijk 
dat deze op momenten de capaciteiten van de automobilist overstijgt, 
waardoor niet alle primaire prikkels tijdig meer worden opgenomen 
en adequaat wordt gereageerd op een invoegend voertuig vanaf de 
aansluiting of verzorgingsplaats.”

Het geel gearceerde deel is in de huidige context van 
geplande plaatsing van de, ZEKER aandachttrekkende, 
giganten met een hoogte van 250 meter een indicatie 
dat de dan verdere taakbelasting gevaar oplevert voor de 
weggebruikers.

Zodoende moet worden geconcludeerd dat het plan als 
ongewenst moet worden geclassificeerd.
Bron : https://puc.overheid.nl/PUC/
Handlers/DownloadDocument.
ashx?identifier=PUC_152203_31&versienummer=1  
(pag 15 van 25)

Voor het antwoord op deze zienswijze wordt verwezen naar 
de beantwoording onder 4b – regel 3

Citaat uit “A28 als energieroute; Ecologische en 
landschappelijke verkenning”
(Een verkenning door Altenburg en Wymenga ecologisch 
onderzoek bv en Feddes/Olthof landschapsarchitecten bv, 
juli 2019, in opdracht van de Provincie Gelderland).

Met betrekking tot de Wespendief :
“De Zwarte specht, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, IJsvogel. 
Boomleeuwerik, Grauwe klauwier, Duinpieper, Wespendief 
en Tapuit zijn de afgelopen jaren in het plangebied 
waargenomen (NDFF).”
“Vanwege de relatief kleine Nederlandse populatie en de hoge 
gevoeligheid ten aanzien van aanvaringen met windturbines, wordt deze 
roofvogel hier kort uitgelicht.” 
“Dat betekent dat er bezien vanuit de Wespendief nergens 
mogelijkheden zouden zijn om windturbines te plaatsen zonder dat er 
een significant negatief kan worden uitgesloten.”

Deze zinsnede kan niet anders dan leiden tot de conclusie 
dat het plan om hier windturbines te plaatsen niet mag 
worden uitgevoerd.

Bron: https://www.energiestrategienv.nl/
uploads/637259975640503364_190718%20Energieweg%20A28_
eindrapportage%20Provincie%20Gelderland.pdf 

De Wespendief is een aangewezen soort in het kader van 
Natura 2000-gebied Veluwe. De Wet natuurbescherming 
(H2) geeft de wettelijke kaders qua bescherming en 
toetsing van deze gebieden en de daarvoor geldende 
instandhoudingsdoelstellingen. Het genoemde onderzoek 
irt de A28 is gebruikt als input voor het ‘Vogelonderzoek 
windpark Horst en Telgt’ (A&W rapport 19-421, april ‘21). 
Hierin wordt ook geconcludeerd dat significant negatieve 
effecten voor de Wespendief in relatie tot de Veluwe op 
voorhand niet zijn uit te sluiten en dat er een passende 
beoordeling nodig is. 

Voor Horst en Telgt wordt daarom een passende beoordeling 
opgesteld en bijgevoegd bij het MER. In de passende 
beoordeling kunnen mitigerende maatregelen (zoals 
stilstand) worden betrokken en wordt ook naar cumulatie 
gekeken. Hierbij wordt het handelingsperspectief van 
provincie betrokken, zie in dit kader ook de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 11. Uiteindelijk wordt 
in de Passende beoordeling geconcludeerd of het initiatief 
met mitigerende maatregelen vergunbaar is of dat er 
eventueel een ADC-toets doorlopen zou moeten worden.  

https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31&versienummer=1
https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31&versienummer=1
https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31&versienummer=1
https://www.energiestrategienv.nl/uploads/637259975640503364_190718 Energieweg A28_eindrapportage Provincie Gelderland.pdf
https://www.energiestrategienv.nl/uploads/637259975640503364_190718 Energieweg A28_eindrapportage Provincie Gelderland.pdf
https://www.energiestrategienv.nl/uploads/637259975640503364_190718 Energieweg A28_eindrapportage Provincie Gelderland.pdf
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Zienswijze Reactie
De Medium Power Radar (MPR) van defensie in Nieuw-
Milligen staat weliswaar op de nominatie te worden 
vervangen door een nieuwe radar te Herwijnen, doch 
tot aan het moment van oplevering van de nieuwe radar 
blijft de radar te Nieuw-Milligen actief om niet alleen 
het luchtruim te bewaken en militaire luchtoperaties te 
begeleiden, maar ook om civiele partijen zoals de politie en 
opsporingsdiensten te ondersteunen. Uiteindelijk zal het 
ongeveer 4 jaar kosten om het vervangende radarstation 
neer te zetten. Al die tijd blijft de radar te Nieuw-Milligen 
dus in bedrijf.

Als NU al De Utrechtse Heuvelrug en hoogbouw de radar 
in de weg zitten, hoeveel (risicovolle) verstoring leveren de 
te plaatsen nieuwe windmolens dan op? In uw document 
wordt geen aandacht besteed aan dit te onderzoeken aspect 
van verstoring van het radarbeeld van de radar te Nieuw-
Milligen.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/
documenten/kamerstukken/2022/06/03/kamerbrief-over-
besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation-herwijnen/
kamerbrief-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation.pdf

In het hoofdstuk ruimtegebruik van het MER zal worden 
ingegaan op eventuele effecten op radarinstallaties 
en luchtvaart. Verder geldt dat ten tijde van de 
vergunningaanvraag het Ministerie van defensie een 
verklaring van geen bezwaar moet afgeven in relatie met 
de radarverstoring, waarbij defensie ook betrokken is als 
overlegpartner. Voor hun reactie en de beantwoording ervan 
wordt verwezen naar hoofdstuk 4 onder d.

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in 
artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het 150kV net van 
Flevoland en Gelderland gedurende de periode 2021-2029. De 
verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei 
van de zon- en windproductie in het net van de regionale 
netbeheerder (Liander) en in het net van TenneT. De hieruit 
voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig 
worden gefaciliteerd vanwege de beperkt beschikbare 
transportcapaciteit in het hoogspanningsnet.

Kan het nu geplande windmolenpark de energie wel kwijt? 
In uw document wordt geen aandacht besteed aan (de 
impact van) dit te onderzoeken aspect. 

Zie : 
• https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/

hoogspanningsnet-in-gelderland-en-de-flevopolder-
bereikt-grens-voor-teruglevering-van-elektriciteit/ 

• https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-
verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-in-artikel-
95-van-de-netcode-elektriciteit-in/

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in Hoofdstuk 2 onder 13.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/06/03/kamerbrief-over-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation-herwijnen/kamerbrief-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/06/03/kamerbrief-over-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation-herwijnen/kamerbrief-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/06/03/kamerbrief-over-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation-herwijnen/kamerbrief-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/06/03/kamerbrief-over-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation-herwijnen/kamerbrief-besluit-locatiekeuze-nieuw-radarstation.pdf
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/hoogspanningsnet-in-gelderland-en-de-flevopolder-ber
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/hoogspanningsnet-in-gelderland-en-de-flevopolder-ber
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/hoogspanningsnet-in-gelderland-en-de-flevopolder-ber
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-
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Zienswijze Reactie
Laagfrequent Geluid (LGF).
Het RIVM geeft in haar Factsheet Laagfrequent Geluid aan 
onder het kopje Juridisch kader:
“Er bestaat geen specifieke wet- en regelgeving voor LFG in Nederland. 
Voor geluid in het algemeen is de Wet geluidhinder (Wgh) in 1979 
opgesteld. Deze wet moet de toename van geluidblootstelling beperken. 
Gemeenten kunnen voor specifieke situaties maatwerkvoorschriften of 
vergunningsvoorschriften voor LFG opstellen.”

Bron :
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20
laagfrequent%20geluid.pdf 

Niet voor niets hebben ruim 100 artsen een 
brandbrief ondertekend, waarin ze waarschuwen voor 
gezondheidsrisico’s en waarin ze aantonen, dat het recente 
RIVM-onderzoek niet deugt.

Zie:
• Brandbrief artsen, Persbericht raadsadres gezondheid 

definitief 29 03 1 (pdf )
• Brandbrief artsen, Raadsadres Gezondheidseffecten 

windturbines definitief 29 03 2021 (pdf ) 
• Brandbrief artsen, Referentielijst (pdf ) 

Langs de A28 komt het laagfrequente dreunende geluid 
bovenop de overlast, die het verkeer op de snelweg toch al 
geeft. Het is niet zo, dat het door het verkeerslawaai wegvalt. 
Daarom is het ook geen optie om ze langs de A28 te zetten. 

Twaalf argumenten om de Nederlandse geluidsnorm voor 
industriële windturbines aan te scherpen: 
https://leusden.windalarm.org/doc/Leusden/3-_
Windalarm_-_Twaalf_argumenten_om_de_geluidsnorm_
voor_windturbines_aan_te_scherpen_2021-02-13_v1_4.pdf

Constatering : De huidige nota geeft onvoldoende waarborg 
dat er voldoende bescherming gaat worden geboden aan 
omwonenden tegen de huidige industriële turbines.

In het MER wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd, waarbij 
wordt gekeken naar het aantal geluidgevoelige objecten 
binnen 50 db Lden tot 37 dB Lden en de daarbij behorende 
aantal gehinderden (waarbij de grens van 37 dB Lden is 
gekozen, omdat de windturbines dan wegvallen tegen het 
achtergrondgeluid). 
Verder wordt er in het geluidsonderzoek en paragraaf in het 
MER ingegaan op de cumulatieve geluidsbelasting, waarbij 
de snelweg zeker wordt meegenomen. Ook wordt er in het 
MER ingegaan op laagfrequent geluid. 

Doordat het MER informatie geeft aan het Bevoegd Gezag 
(in dit geval de provincie), kan kunnen wij aan de hand van 
deze informatie een oordeel vormen voor de lokale normen 
die zij gaan vaststellen. Ook de lokale normen dienen 
voldoende bescherming te bieden aan de omwonenden.

In het voorstel voor de lokale normen onderzoeken we 
ook of er een norm voor laag frequent geluid moet worden 
opgenomen zoals dat bij Windpark Beuningen is gebeurd. 

In aanvulling op deze beantwoording verwijzen we ook naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6.

Financiële belangen.
De huidige geluidsnorm werd o.a. gekozen op basis van 
financiële belangen. Windenergie op zee was toen nog 
duurder dan op land. Voor wind-op-land kwam er een 
subsidieregeling, die 12% rendement garandeert aan 
investeerders. Die sprongen daar natuurlijk op in. Op de 
beste plekken in Nederland, met veel wind en ruimte, 
schoten de turbine-projecten als paddenstoelen uit de 
grond. Niet voor niets is de landelijke RES-opdracht op dit 
moment al gehaald (35 TWh gerealiseerd of in de ‘pijplijn’ 
d.w.z. met een toegekende vergunning + subsidie, waarbij 
er al mee wordt gerekend, dat van de zonneparken 40% niet 
doorgaan i.v.m. problemen met het electriciteitsnet)

Conclusie: Er is geen noodzaak tot plaatsing van 
windturbines op deze plek.

De 35 TWh opgave is nog niet behaald. De biedingen van de 
RES-sen tellen wel op tot meer dan 35 TWh, maar de status 
van de plannen is zeer verschillend. Windpark Horst en Telgt 
maakt ook onderdeel uit van het RES-bod van de regio Noord 
Veluwe en is daarin voor het aandeel windenergie van groot 
belang. De doelen voor 2030 zijn overigens een tussenstation 
om het einddoel in 2050 (95% minder CO2-uitstoot) te 
bereiken.

In https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/
Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf worden 
tal van aspecten genoemd welke ook specifiek en expliciet 
genoemd zouden moeten worden in uw document.

Constatering : Uw document is dus onvolledig en daardoor 
niet adequaat.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling van het 
windpark Horst en Telgt heeft de provincie Gelderland ten 
aanzien van het aspect gezondheid advies ingewonnen 
bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit advies en de 
beschikbare literatuur wordt gebruikt om de effecten op 
gezondheid in het MER in beeld te brengen. In aanvulling 
op deze beantwoording verwijzen we ook naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 10. 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf
https://leusden.windalarm.org/doc/Leusden/3-_Windalarm_-_Twaalf_argumenten_om_de_geluidsnorm_voor_wi
https://leusden.windalarm.org/doc/Leusden/3-_Windalarm_-_Twaalf_argumenten_om_de_geluidsnorm_voor_wi
https://leusden.windalarm.org/doc/Leusden/3-_Windalarm_-_Twaalf_argumenten_om_de_geluidsnorm_voor_wi
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/Windwiki-overzicht-gezondheidsonderzoek.pdf
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Zienswijze Reactie
Samenvattend kan al met al de algemene conclusie niet 
anders luiden dan dat, afgezien van de te betwijfelen 
noodzaak tot plaatsing van de windturbines op deze plek en 
het ontbreken van een voldoende solide vertrouwensbasis, 
deze NRD leidt tot een M.E.R. waarin essentiële 
onderwerpen ontbreken en dientengevolge de vergunning 
tot plaatsing moet worden geweigerd.

Zoals hierboven genoemd zijn er voor ons urgente redenen 
(klimaatverandering en de gevolgen daarvan) om in te 
zetten op de energietransitie. Voor de Nuldernauwkust is 
in eerdere besluiten aangegeven dat er mogelijkheden zijn 
om met windenergie bij te dragen aan het verminderen 
van de CO2 uitstoot. Deze besluiten (oa. RES 1.0 en 
de omgevingsvisie van de gemeente Ermelo) zijn het 
vertrekpunt voor de verdere uitwerking van het plan. De 
onderzoeksagenda is daar de eerste stap in. De onderwerpen 
die u in de zienswijze noemt, komen ook aan bod in de 
toekomstige MER. Vanuit het MER zal een VKA worden 
gekozen en daarvoor zal een vergunningsaanvraag worden 
ingediend. Voor een verdere toelichting op het proces 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 
2 onder 4 van deze reactienota.

Omdat de resultaten van de bovengenoemde onderzoeken 
nog niet bekend zijn en daarbij ook nog niet alle gesprekken 
gevoerd zijn die gevoerd moeten worden, is het mogelijk 
dat er hierdoor nog onvoldoende vertrouwen is. Daarom 
blijven er gespreksmomenten aangeboden worden, ook 
na het bekend worden van de onderzoeksresultaten. 
Deze momenten vindt u terug in het (aangevulde) 
participatieplan voor dit project. Naar aanleiding van deze 
en andere zienswijzen over dit onderwerp hebben we 
besloten een compacte weergave van het participatieplan 
op te stellen. We hopen daarmee tegemoet te komen aan de 
wens van de omgeving om sneller inzicht te krijgen in de 
stappen van het project en de onderwerpen waar inbreng 
mogelijk is. De compacte weergave zal uiterlijk begin 
oktober 2022 op de provinciale website beschikbaar worden 
gesteld. Mocht u in de tussentijd behoefte hebben om met 
de omgevingsmanager te spreken, neem dan gerust contact 
op met de omgevingsmanger via provincieloket@gelderland.nl.

 3.6.2 Zienswijze 6b (aanvulling zienswijze)

Zienswijze Reactie
Draagkracht in samenhang met participatie.
De ‘Buurtvereniging Horst en Telgt’ heeft recent een 
enquête gehouden waaraan meer dan 300 personen 
deelnamen. 53% van de respondenten bleek tegen de komst 
van dit windpark te zijn. Hoe wordt in het participatie-plan 
met di gebrek aan draagkracht omgegaan?

We zijn niet bekend met de inhoud van de enquête en de 
resultaten ervan. Hierover gaan we graag in gesprek met de 
buurtvereniging. In het (aangevulde) participatieplan is tot 
zover omschreven op welke punten omwonenden en andere 
partijen hun inbreng kunnen leveren. Dit gaat met name 
over de randvoorwaarden waaronder het windpark er kan 
komen. 

Aanvullend aan deze beantwoording wordt verwezen 
naar onze algemene beantwoording in deze reactienota in 
hoofdstuk 2 onder 3

Hoe wordt vormgegeven aan het geven van een rol aan de 
buurtvereniging in het participatie-plan?

Tijdens eerdere gesprekken heeft de buurtvereniging 
aangegeven haar kritische rol te willen vervullen door plaats 
te nemen in de klankbordgroep. Daar is direct invulling aan 
gegeven. De buurtvereniging doet met twee leden mee in de 
klankbordgroep. 

Een medewerker van Prowind, de heer X, is tevens lid van 
provinciale staten van Gelderland. Hoe wordt in de verdere 
besluitvorming gewaakt voor vooringenomenheid (artikel 
2:4 van de Algemene wet bestuursrecht)? In de zienswijze is 
de naam van het Statenlid en zijn internetlinks met persoonsgegevens 
gedeeld. Deze zijn niet overgenomen in deze reactienota ivm de 
privacyregelgeving. 

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen 
naar zienswijze 4a regel 3

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
mailto:provincieloket%40gelderland.nl?subject=
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Zienswijze Reactie
Bij het komen tot een locatiespecifieke normstelling 
(concept-NRD, p. 31) dient U de besluitvorming over de 
nieuwe landelijke windturbinebepalingen af te wachten. 
Als U namelijk locatiespecifieke normen stelt, leidt dat 
mogelijk tot willekeur en rechtsongelijkheid. Daarnaast 
staat niet vast of U dan zult uitgaan van de meest recente 
wetenschappelijk aanvaarde inzichten, bijvoorbeeld op het 
gebied van geluid, slagschaduw en gezondheid.

Hoe maakt U aantoonbaar dat er geen schade gaat worden 
veroorzaakt door slagschaduw en geluid bij omwonenden? 
Beide aspecten zijn van invloed zijn op de gezondheid van 
mens en dier. Hoe luidt Uw onderbouwing van het voldoen 
aan de maximale geluidsnorm zoals deze geldt voor het 
buitengebied in de nacht van 35 dB(A)? Hoe maakt U een 
en ander inzichtelijk voor de omliggende functies wonen, 
recreatie, sport, strand, kinderdagverblijven en scholen 
binnen de invloedsfeer van de windmolens?

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen 
naar zienswijze 4a regel 5

Hoe gaat U aantonen dat deze ontwikkeling daadwerkelijk 
bijdraagt aan duurzaamheid en milieuwinst voor zowel 
nu alsook de lange termijn met in achtname van alle 
componenten vanaf ontwerp, bouw en afbraak?

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen 
naar zienswijze 4a regel 9

Hoe gaat U aantonen dat er geen schade aan het omliggende 
Natura 2000-gebied en de daar levende flora en fauna 
toegebracht wordt?

In het MER worden de ecologische effecten (zie ook de 
NRD waarin vermeld staat dat er wordt gekeken naar 
N2000 gebieden, beschermde soorten, GNN en GO) van het 
windpark inzichtelijk gemaakt. Hiervoor wordt ecologisch 
onderzoek uitgevoerd. 

Hoe gaat U om met de uitspraak van minister Rob Jetten 
op 25 juni jongstleden, dat er op korte termijn twee 
kerncentrales in Borsele (Zeeland) worden bijgebouwd 
‘omdat anders een gebied ter grootte van de provincie 
Utrecht volgebouwd zou moeten worden met windmolens 
om de energiebehoefte van Nederland duurzaam en stabiel 
te maken’ (NOS Nieuws 25-06-2022)?

Deze uitspraak maakt het nut en de noodzaak van het 
bouwen van dit windpark twijfelachtig.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 2. 

Omwonenden werd een schadevergoeding in het 
vooruitzicht gesteld onder de (oneigenlijke) voorwaarde dat 
zij dan zouden afzien van toekomstige voorbehouden en het 
indienen van zienswijzen.

Hoe gaat U om met het feit dat vertrouwen werd verspeeld 
door deze praktijken?

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 8.
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Zienswijze Reactie
Onduidelijke normen
Zijn de normen vastgesteld door de Nederlandse overheid 
of zult u andere normen hanteren , zoals bijvoorbeeld 
de vaker gehanteerde norm voor 10 keer de tiphoogte? 
En hoe berekenen jullie de geluidsnorm? Op basis van 
jaargemiddelden? Beseft u welke gevolgen er zijn voor 
geluidsoverlast bij dagen en nachten van langdurige wind?

In Nederland hanteerden we landelijk vastgestelde 
milieuregels voor windparken (het Activiteitenbesluit). Op 
30 juni 2021 oordeelde de Raad van State dat die landelijk 
vastgestelde algemene milieuregels niet geldend zijn. Er 
had een uitgebreid milieuonderzoek (plan-m.e.r.) moeten 
plaatsvinden voor deze landelijke regels. Dat is niet gebeurd. 
Zolang die milieubeoordeling niet is gemaakt, mogen 
overheden voor windparken geen besluiten nemen op basis 
van die landelijke milieuregels uit het Activiteitenbesluit. 
Provincies en gemeenten kunnen wel eigen milieunormen 
toepassen. Die regels moeten dan wel zijn voorzien van een 
actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de lokale 
situatie toegesneden motivering. Voor het windpark Horst 
en Telgt willen we ook eigen milieunormen vaststellen. 
Dit doen we in een apart voorstel los van het MER. Wat het 
MER wel doet is bouwstenen aanleveren zodat op basis van 
oa deze informatie een voorstel kan worden ontwikkeld. 
Het is later nog mogelijk om op dit voorstel voor de eigen 
milieunormen te reageren. Wij verwijzen ook naar de 
algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6.

In uw zienswijze verwijst u naar de norm van 10 keer de 
tiphoogte. Deze rekenregel gebruikt de raad van state om 
te bepalen of iemand een “belanghebbende” is bij een 
rechtzaak. 

Gezondheid
Ik maak mij zorgen om de gezondheid van mij en mijn 
buren als de windturbines volgens de Nederlandse 
normen worden gerealiseerd en daarmee binnen 2000 
meter van mijn woning komen. De afstandsnormen in de 
regelgeving zijn sinds 2010 voor omwonenden dusdanig 
ongunstig aangepast dat de daadwerkelijke bescherming 
tegen gezondheids- en milieuschade in het geding is. 
Van effectief onderzoek vooraf aan de besluitvorming 
over windturbineparken is geen sprake. Ondanks dat 
EU richtlijnen, waaronder vooral de Strategische Milieu 
Beoordeling Richtlijn (SMB) uit 2001, dit onderzoek aan de 
Nederlandse overheid wel voorschrijven. Inmiddels wordt in 
rechtszaken de Nederlandse bestuursorganen nalatigheid 
verweten. Daarnaast zijn bij onder meer de Raad van State 
in beroepszaken tegen de planning van windturbineparken 
prejudiciële vragen opgeworpen aangaande de plicht tot 
uitvoering van de EU richtlijnen. Dit mede naar aanleiding 
van een recente uitspraak op 25 juni 2020 van het Hof van 
Justitie van de EU. 

Uit onderzoek bij eerdere windparken, o.a. door audioloog 
Dr. Ir. Jan A.P.M. de Laat van het Leids Universitair Medisch 
Centrum komt naar voren dat windparken een effect 
kunnen hebben op de gezondheid van mensen. In het 
prille verleden toen windturbines gebouwd werden die 
niet hoger waren dan 110 meter (tiphoogte), werden nog 
maar weinig klachten gehoord, behalve heel dichtbij de 
turbine. Hierover werd door het RIVM gerapporteerd in 
2015 en 2017. In Ermelo gaat het echter om windturbines 
met een mogelijke tiphoogte van 250 meter hoogte met een 
generatorvermogen in de orde grootte van 3,6 en 5 MW. 

In het MER zal worden ingegaan op gezondheid. Hierbij zal 
(ook) gebruik worden gemaakt van recent wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van gezondheid en windturbines. 
We verwijzen in dit kader ook naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 10. Verder wordt er in 
het MER ook speciale aandacht besteed aan laagfrequent 
geluid (toonhoogte lager dan 50 Hz) en cumulatie van 
verschillende geluidsbronnen. 

Ten aanzien van de SMB-richtlijn merken we op dat 
deze gaat over plannen (en programma’s) waarvoor 
een milieubeoordeling moet worden uitgevoerd als de 
plannen aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. De 
SMB-richtlijn heeft tot doel om het milieubelang een 
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over die 
plannen of programma’s. Die plannen en programma’s 
vormen vervolgens het kader voor de toekenning van 
toekomstige vergunningen voor de projecten die onder de 
Richtlijn m.e.r. vallen. De SMB-richtlijn is hiermee vooral 
een procedurele waarborg die inhoudt dat bij vaststelling 
van een plan naar de milieueffecten wordt gekeken.
De Smb-richtlijn gaat daarmee over de MER regelgeving. 
Het geeft aan wanneer je een MER moet opstellen en welke 
onderdelen je daarin moet opnemen. De richtlijn zegt niet 
dat moet vaststaan dat het plan de gezondheid niet aantast. 
Het zegt ook niet of je een vergunning wel of niet kunt 
verlenen.

Over het hanteren van een lokale milieunorm of 
afstandsnorm verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in deze reactienota in hoofdstuk 2 onder 6. 

 3.7 Zienswijze 7 (meerdere indieners)

Deze zienswijze is ook ingediend door indieners nr. 8, 9 en 10
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Zienswijze Reactie
Uit voorlopige conclusies van Dr. Ir. De Laat in 2018 is er 
sprake van te hoog risico op het ontstaan van slapeloosheid, 
concentratieverlies, druk op de oren c.q. het hoofd, hoofdpijn 
en/of spanningen (stress) – wat soms lijkt op zeeziekte – als 
niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit laatste 
hangt vaak samen met de stroom van klachten die bewoners 
van huizen in de nabije omgeving van een windturbinepark 
zullen melden als niet wordt voldaan aan verschillende 
criteria t.a.v. de locatie van de windturbines. 

De mens hoort pas geluid vanaf een toonhoogte van 50 Hz. 
Het geluid hieronder, infrasoon, horen we niet. Toch vangt 
het lichaam dit geluid wel op. In het binnenoor, waar het 
evenwichtsorgaan zit. Het lichaam van iemand die hier 
langere tijd aan wordt blootgesteld, kan in de war raken. 
Hierdoor ontstaat een gevoel dat lijkt op zeeziekte. Hierdoor 
kan iemand misselijk en duizelig worden, gedesoriënteerd 
raken, darmklachten krijgen of duizeligheid ontwikkelen. 
Bij heel lange blootstelling kunnen zelfs zwaardere klachten 
ontstaan, waardoor het gevoel en ‘psychisch welbevinden’ 
wordt aangetast.

De Nederlandse normen om geen windturbines te plaatsen 
binnen een straal van 400 tot 500 meter zijn achterhaald 
en gebaseerd op oude windturbines met een veel lagere 
tiphoogte. Zo hanteert Polen sinds juli 2016 de regel dat de 
afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de tiphoogte 
van de windturbine moet zijn. In Duitsland is de minimale 
afstand voor windturbines tot bebouwing 1000 meter. 

Zowel in Denemarken als Wallonië bedraagt de minimale 
afstand tot de bebouwing vier maal de tiphoogte van de 
turbine. In Denemarken dient men zelfs een financiële 
compensatie te verkrijgen ter compensatie van de 
waardevermindering van de woning, indien deze zich 
binnen de straal van zes maal de hoogte van de turbine 
bevindt. Tenslotte, de minimale, wettelijk bepaalde afstand 
tot de bewoning in Frankrijk bedraagt 500 meter, maar 
in veel gevallen wordt zelfs een afstand van 1500 meter 
geopperd en gehanteerd.

Het is daarom dat de diverse overheden in Nederland, 
notabene het meest dichtbevolkte land van Europa, hierin 
niet achter kunnen blijven, omwille van de gezondheid van 
haar bewoners. 

In de MER zal ook worden gekeken naar de geluidsoverlast 
van het geluid dat wel hoorbaar is. Zo valt er op pagina 
31 te lezen: “Bij het bepalen van de effecten worden de 
geluidscontouren in beeld gebracht in drie klassen. Dit 
betreft de wettelijke norm voor windturbinegeluid, Lden 47 
dB, de door de WHO geadviseerde norm van Lden 45 dB en 
aanvullend Lden 42 dB ter vergelijking van de alternatieven. 
Daarnaast wordt de geluidsnorm voor de nachtperiode, Light 
41 dB, bepaald. Per variant worden het aantal gehinderde en 
ernstig gehinderde binnen deze contouren bepaald. Tevens 
zal worden aangegeven of aan de wettelijke voorschriften 
voor geluid kan worden voldaan en of hiertoe mitigerende 
maatregelen vereist zijn.”

Graag wil ik u er op wijzen, mede uit de SMB-richtlijn 
2001/42[1] volgt, dat windturbines pas mogen worden 
vergund als vooraf met wetenschappelijke zekerheid is 
vastgesteld dat plaatsing en exploitatie de gezondheid 
van de mens en diens leefomgeving wordt beschermd of 
verbeterd. Daaruit volgt dat verslechteringen niet zijn 
toegestaan. Dat geldt zowel voor de individuele gezondheid 
als voor de volksgezondheid.
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Zienswijze Reactie
Bescherming van de gezondheid van de mens is een 
grondrecht, zowel internationaal, als nationaal. Ook daarom 
verzoek ik u om de afstand van 10 keer de tiphoogte aan 
te houden, om de overlast voor mij als omwonende ook op 
dagen met harde wind beperkt te houden. Naast het geluid 
van de windturbines hebben wij immers ook al overlast van 
de snelweg, zonnepanelen en de eventueel te komen eco 
industrieterrein. Dit voelt dan ook als een inperking van 
mijn woongenot.

Ook is er nog niet voldoende onderzoek geweest naar de 
insecten en vogelsterfte met de windmolen als oorzaak.

Om de effecten voor beschermde soorten te bepalen 
gebruiken we verschillende onderzoeken waaronder 
quickscan natuur, vogel- en vleermuisonderzoek, Voortoets 
en Passende beoordeling. De resultaten worden opgenomen 
en samengevat in het MER. Ook de effecten voor insecten 
worden in algemene zin in het MER beschouwd.

We zullen ook hinder ervaren van de slagschaduw, welke 
aanpassingen komen daarvoor?

In het MER wordt ingegaan op de hoeveelheid slagschaduw. 
Hierbij geldt dat de windturbines uiteindelijk moeten 
voldoen aan de norm die wordt vastgesteld door het Bevoegd 
Gezag (in dit geval de provincie) en dat de windturbines door 
een automatische stilstand voorziening kunnen worden 
stilgezet indien de norm wordt overschreden.

Er moet onderzocht worden wat het met het milieu doet en 
ook met de mensenrechtenschending bij de winning van de 
grondstoffen die er bij de winning gebruikt moeten worden.

Er zal ook gekeken moeten worden naar de milieubelasting 
van de productie bij de plaatsing ervan. En wat gebeurt er bij 
de verwijdering en afvoer na 20 jaar?
Er zal ook schade ontstaan aan het milieu door de afbraak 
van wiekenmateriaal, zoals bisfenol a en micro/macro 
plastics. Is hier onderzoek naar gedaan? Al deze gegevens 
mis ik in de communicatiestukken.

Voor de winning van grondstoffen en wat er gebeurt met 
de verwijdering en afvoer van de windturbines zal in het 
MER worden ingegaan door middel van een beschrijvende 
paragraaf.

Compensatie
Vanuit Prowind is er en compensatieregeling neergelegd 
bij de omwonenden. Teken je een toestemmingsverklaring 
dan krijg je een vergoeding. Teken je ze niet dan krijg je geen 
vergoeding. Mag dit?

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in deze 
reactienota in hoofdstuk 2 onder 8

Ik ben niet tegen groene stroom en ben voor het milieu 
maar we hebben ook al een zonnepanelenpark en er zijn 
plannen voor een industriegebied. Zijn er geen andere 
alternatieven dan Horst en Telgt.

Op basis van eerder onderzoek (zie de Regionale Energie 
Strategie 1.0 voor de Noord Veluwe) blijkt dat met het 
windpark Horst en Telgt in het zoekgebied Nuldernauwkust 
significant kan worden bijgedragen in lokale duurzame 
energiebehoefte. De zonneparken in de gemeenten Ermelo 
en Putten alleen dragen onvoldoende bij om in de behoefte 
aan duurzame energie te voorzien. In aanvulling op 
deze beantwoording verwijzen we ook naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 2. 

Conclusie
Er ontbreken nog veel onderzoeken die vooral voor de 
gezondheid van de mens ontbreken en wel degelijk erg 
belangrijk zijn.

In het MER beschrijven we aan de hand van de beschikbare 
literatuur de effecten voor de mens. Eventueel ontbrekende 
kennis zal daarbij ook worden benoemd.
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 3.11 Zienswijze 11 (bewoner Ermelo)
Zienswijze Reactie
Als bewoner/bezitter van een woonboerderij binnen 400m 
van de dichtstbijzijnde molen, vind ik het onbegrijpelijk 
dat de 2 molens (wtg5 en wtg6) naar voren zijn geplaatst. Ik 
begrijp dat dat qua rendement en opbrengst het beste is voor 
de deelnemende partijen (gemeente, provincie, Prowind), 
maar voor directe omwonenden totaal niet wenselijk. Dan 
maar 6 kleinere die dichter bij elkaar kunnen staan op 1 rij 
langs de snelweg.

We lezen dat u een voorkeur heeft voor kleinere molens 
op een rij in plaats van de voorgestelde opstelling van de 
initiatiefnemers. Momenteel zijn we nog bezig met de 
onderzoeken. Hoe de uiteindelijk opstelling eruitziet is 
nog niet bekend, maar de effecten op de leefomgeving en 
het landschap zijn aspecten die in de afweging worden 
betrokken. 

We worden ineens overvallen door dit megapark, terwijl in 
de afgelopen jaren al volop voorbereidingen zijn getroffen 
met oa de 22 grondeigenaren. En over de grondeigenaren 
gesproken, er zijn erbij die kilometers van het eventuele park 
af wonen, een mega vergoeding per jaar krijgen, en eigenlijk 
geen hinder ervan hebben. Wij worden “afgescheept” met 
een minimaal bedragje en een eenmalig percentage van de 
daling woningwaarde. Verhouding ligt totaal scheef.

We vinden het vervelend dat u zich overvallen voelt door 
het windpark. Zowel overheden als initiatiefnemers hebben 
zich sinds 2017 ingespannen om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. 
Verder klopt het dat de initiatiefnemers een vergoeding 
beschikbaar willen stellen voor grondeigenaren en een deel 
van de omwonenden. Hoe dit er precies uit gaat zien wordt 
uitgewerkt door de initiatiefnemers. Voor de beantwoording 
van dit deel van de zienswijze verwijzen wij u naar de 
algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 1, 7, 8 en 9.

Verder zijn er voor omwonenden ook nog andere manieren 
om hun inbreng te leveren in het project. We verwijzen 
hiervoor naar het (aangevulde) participatieplan van het 
project op de website van de provincie. 

Heb ik tenslotte nog een vraag/opmerking: in het nieuwe 
kabinet Rutte is besloten dat nieuwe windparken 1200 
meter van de dichtstbijzijnde bebouwing af moeten staan, 
wordt dat in deze meegenomen?

Momenteel zijn de nieuwe rijksnormen nog niet bekend. 
Indien er meer informatie over de nieuwe normen bekend 
wordt, zullen wij dit meenemen in de afweging voor de 
lokale normen. Voor meer informatie over de projectnormen 
verwijzen wij u naar de algemene beantwoording in deze 
reactienota in hoofdstuk 2 onder 6. 

 3.12 Zienswijze 12 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Hiermee maak ik bezwaar tegen de windmolens die neer 
worden gezet in de gemeente Ermelo in de wijk Horst en 
Telgt. De rede is dat er niet meer mag gebouwd worden in 
een grote straal om de windmolens. Mijn kinderen willen 
graag in Ermelo wonen en dat word op deze manier goed 
tegen gewerkt ook zijn er plannen om een industrieterrein 
te ontwikkelen in dat gebied en dat mag dan ook niet. 
Verder wil ik nog aan geven dat het geen gezicht is die 
grote apparaten in het landschap en het geluid is ook zeer 
vervelend.

Het zoekgebied van de windturbines ligt niet op locaties 
waar grootschalige woningbouw gepland is of wenselijk 
is. Potentiële woningbouw initiatieven die in het 
zoekgebied zijn gelegen zijn kleinschalig initiatieven van 
max. 4 woningen per initiatief. Na vaststelling van de 
projectnormen zal duidelijke zijn waar wel, waar niet, waar 
met aanpassing woningbouw mogelijk is. Het aanwijzen van 
grootschalige woningbouwlocatie is een apart proces wat 
buiten dit project valt. Niet alleen windturbines beperken 
woningbouw in het zoekgebied voor windturbines, maar ook 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van bestaande milieucirkels 
en de snelweg.

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
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 3.13 Zienswijze 13 (Vogelbescherming   
  Nederland)

Zienswijze Reactie
Onze eerste opmerking is dat in de conceptnotie niet 
terug te vinden is wat nu de precieze begrenzing is van 
het projectgebied. De opgenomen figuren fig. 1.1 en fig. 2.1 
wijken in begrenzing namelijk van elkaar af. Zoals wij het 
zien omvat de begrenzing ook een deel van het Natura2000 
gebied Veluwerandmeren, het Gelderse NatuurNetwerk 
en de Gelderse Groene Ontwikkelzone. En daarmee ook 
het Nationaal Natuur Netwerk. De A28 loopt hier pal 
langs de kustzone van het Nuldernauw/Wolderwijd op 
minder dan honderd meter van het Natura2000 gebied 
Veluwerandmeren.

De plaatjes geven een indicatie van het plangebied. Hierbij 
geldt dat het plangebied in elk geval wordt begrensd door 
de A28. Dit, omdat Natura 2000 gebieden als een harde 
belemmering worden beschouwd. Voor de GO en de GNN 
geldt een ja tenzij, beleid waardoor deze niet bij voorbaat 
zijn uitgesloten voor windenergie. 
Overigens wordt qua onderzoeksgebied op grotere schaal 
gekeken naar mogelijke effecten dan alleen het plangebied. 
Mogelijke effecten op omliggende Natura 2000 gebieden 
wordt bijvoorbeeld in de onderzoeken meegenomen. 

Natura2000
Voor Vogelbescherming Nederland is het van belang 
dat Natura2000 gebieden die aangewezen zijn 
als Vogelrichtlijngebied gevrijwaard worden van 
windmolens en dat projecten buiten de begrenzing 
hiervan niet leiden tot negatieve effecten op de diverse 
instandhoudingsdoelstellingen. Negatieve effecten 
vanwege windmolens kunnen veroorzaakt worden door 
het maken van aanvaringsslachtoffers, visuele verstoring, 
geluidverstoring ,trillingen, het mijden van leefgebieden 
en het hinderen van vliegbewegingen tussen bijvoorbeeld 
slaapplaatsen en foerageergebieden, trek etc.

Als onderdeel van Natura2000 Randmeren is het 
Nuldernauw van belang als broedgebied voor roerdomp 
en grote karekiet en tevens voor diverse niet-
broedvogelsoorten. Voor roerdomp en grote karekiet geldt 
de opgave tot uitbreiding en verbetering van het leefgebied. 
Voor de diverse aangewezen niet broedvogels geldt dat de 
oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied behouden moet 
worden. Vanwege het ondiepe water is het Nuldernauw voor 
wat betreft de niet-broedvogels van bijzonder belang voor 
grote zilverreiger, lepelaar, kleine zwaan en grondelende 
eendensoorten, Voor de overwinterende smient is het gebied 
vooral van belang als slaapplaats overdag waarbij om te 
foerageren er uitwisseling is met de voedselrijke (agrarische) 
graslanden in de omgeving. Ook de kleine zwaan foerageert 
mogelijk in het achterland van het Nuldernauw.

De actuele trends voor de staat van instandhouding van de 
vogelsoorten smient, grote karekiet, wilde eend, slobeend, 
nonnetje, bergeend, aalscholver, grutto en lepelaar voor 
de Veluwerandmeren worden door Sovon momenteel als 
ongunstig beoordeeld. Om leefcondities te verbeteren is 
in 2000 gestart met de aanleg van een aantal eilanden 
tussen het Harderbroek in Flevoland en de Hierdense beek 
in Gelderland. Ter hoogte van Horst bij Harderwijk is in het 
Wolderwijd met behulp van enige dammen kunstmatige 
luwte gecreëerd voor watervogels en ter bevordering van de 
groei van waterplanten.

Gelet de ligging van de zoekzone kunnen effecten om de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000 gebied 
de Veluwe ook niet bij voorbaat worden uitgesloten. Hierbij 
speelt in het bijzonder
het gegeven dat de wespendief als broedvogel van de Veluwe 
ook foerageert en dus vliegt buiten de begrenzing hiervan.

Ten behoeve van het MER en voor een toekomstige 
Wnb-vergunning en Wnb-ontheffing worden diverse 
ecologische onderzoeken (oa bijvoorbeeld een passende 
beoordeling) uitgevoerd. Uit deze onderzoeken moet blijken 
welke effecten te verwachten zijn en in hoeverre deze 
geminimaliseerd kunnen worden. 



46 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau & participatieplan - Windpark Horst en Telgt

Zienswijze Reactie
Mortaliteit
Aangezien nog niet bekend is wat alle effecten van 
windmolenparken op vogels zijn, ook in de tijd, en er 
wetenschappelijke twijfels zijn omtrent de rechtmatigheid 
van de toepassing van de zogeheten 1% mortaliteitsregel, 
vinden wij het van belang dat bij nieuwe windmolenparken 
wordt uitgegaan van het voorzorgsbeginsel. Mogelijke 
negatieve gevolgen voor vogels in Vogelrichtlijngebieden 
dient men te vermijden. Dit betekent naar onze mening dat 
een windpark niet geplaatst wordt binnen de invloedssfeer 
van een Natura2000 gebied en er wordt ingezet op 
locaties buiten de invloedsfeer. Dit betekent dat een 
milieueffectonderzoek ook moet kijken naar zoekgebieden 
buiten deze gevoelige zones (alternatievenonderzoek).

Het is aannemelijk dat de mortaliteit van windmolens 
op de populaties van de diverse vogelsoorten wordt 
onderschat. Ten eerste vanwege het cumulatief effect. 
Vogels komen steeds meer windmolenparken tegen tijdens 
trek, tijdens vluchten tussen foerageergebieden, tussen 
foerageergebieden en rust- en broedgebieden. Dit betekent 
een vergrote kans op aanvaringen. Dit cumulatieve effect 
zou dan ook moeten worden onderzocht. Daarnaast speelt, 
zo wordt in een artikel van het NIOO in Nature Today 
aangegeven, dat een
mortaliteitsfactor van 1% zeker op de langere termijn 
niet kan uitsluiten dat er sprake zal zijn van significante 
gevolgen voor de grootte van de populaties. Dit speelt 
wanneer een populatie onvoldoende veerkracht heeft om 
het jaar op jaar extra verlies aan individuen op te vangen. 
Ook dit aspect zou
moeten worden onderzocht. We wezen al op het feit dat 
de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende 
soorten niet worden gehaald. Dit betekent ook dat het de 
vraag gesteld moet worden of de populaties voldoende 
veerkracht hebben om extra sterfte als gevolg van 
windmolens te kunnen opvangen.

Het MER bestaat uit een plan- en projectMER. In het 
planMER worden ook gebieden (alternatieve locaties) 
onderzocht die zich bevinden binnen de RES-regio en van 
ongeveer dezelfde grootte als windpark Horst en Telgt. Voor 
het aspect natuur, en in het bijzonder ten aanzien van de 
Wespendief, beschouwen we mogelijke alternatieve locaties 
in de directe omgeving (plm. 10 kilometer rondom) van 
Horst en Telgt (ook buiten de RES Regio Noord Veluwe). Per 
gebied zal er een milieuscore worden gegeven. Uiteindelijk 
gaat het er wel om dat het niet om de beste locatie gaat, 
maar of locatie van het windpark ook geschikt is.

In het MER worden ook de effecten in cumulatie met andere 
plannen en projecten inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. 

Natuur Netwerk
Ook het Gelderse NatuurNetwerk en de Gelderse Groene 
Ontwikkelzone met voor vogels relevante kernkwaliteiten en 
ontwikkeldoelen vinden wij niet geschikt voor windmolens. 
De begrenzing, de te beschermen kernkwaliteiten en 
de ontwikkeldoelen zijn in de Omgevingsverordening 
Gelderland
vastgelegd. Onder meer spelen hier de karakteristieke 
openheid en het voorkomen van weidevogels dicht langs 
de kust, het leefgebied van de steenuil, de rietvegetaties 
langs de randmeerkust als leefgebied voor onder meer 
diverse soorten rietvogels, en het verminderen van de 
barrièrewerking van de A28 richting andere natuurgebieden. 
De effecten op bovengenoemde zaken zouden dan ook in 
beeld moeten worden gebracht.

Wel overlapt het plangebied met een Groene Ontwikkelzone. 
Realisatie van een windpark binnen GO is enkel 
mogelijk, als maatregelen worden genomen die zorgen 
voor een versterking van de kenmerken en waarden 
van dit GO. De versterkingsopgave wordt momenteel 
(lopend onderzoek) bepaald aan de hand van de nieuwe 
rekenregels van de provincie. Vervolgens worden geschikte 
versterkingsmaatregelen gekozen en vastgelegd in een plan. 
Deze resultaten worden meegenomen in het MER.

Gezien het plangebied buiten de grenzen van deze GNN 
zones ligt en de Provinciale Ruimtelijke Verordening van 
de provincie Gelderland geen bepalingen ten aanzien van 
externe werking bevat, zijn belemmeringen vanuit het 
provinciaal GNN beleid niet aan de orde.
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Zienswijze Reactie
NRD notitie
Voor wat betreft de NRD notitie vinden wij het daarom van 
belang dat aan de volgende punten aandacht wordt besteed:
1 Onderzoek naar het meest vogelvriendelijke alternatief. 

Daarbij is in ieder geval sprake van een voldoende grote 
bufferzone tussen het windpark en de begrenzing van het 
Nuldernauw als onderdeel van Natura2000 Randmeren 
en de begrenzing van het Gelders Natuur Netwerk;

2 Effectbepaling naar gevolgen voor vluchtbewegingen van 
vogels tussen de randmeren en het polderachterland niet 
alleen vanwege windmolens zelf maar ook in combinatie 
met de aanwezigheid van de A28 (evt. hoger vliegen om 
de A28 te ontwijken met kans om geraakt te worden door 
windmolens);

3 Effectbepaling naar overige vliegroutes van vogels, ook 
die parallel lopen aan de randmeerkust;

4 Effectbepaling naar verstoring op het foerageren, 
rusten, slapen en broeden van de verschillende 
kwalificerende vogelsoorten en het eventueel optreden 
van vermijdingsgedrag;

5 Effectbepaling naar gevolgen voor de benutting van 
foerageergebieden in het achterland door vogels waarvoor 
het N2000 gebied Veluwerandmeren is aangewezen;

6 Effectbepalingen op de bestaande populaties van 
vogelsoorten vanwege mortaliteit ook in relatie tot 
de veerkracht van bestaande populaties, rekening ook 
houdend met het optreden van cumulatieve effecten 
vanwege andere windprojecten;

7 Per saldo effectbepaling op de diverse instandhoudings-
doelstellingen: behoud oppervlakte en kwaliteit van 
het leefgebied van kwalificerende niet-broedvogels, 
uitbreiding en verbetering van het leefgebied van de 
kwalificerende broedvogels grote karekiet en roerdomp;

8 Effectbepalingen vanwege cumulatie- en combinatie-
effecten vanwege andere (plannen voor) windparken 
(Flevoland, Harderwijk, Hattemerbroek, Kampen), 
recreatieontwikkelingsplannen, de A28 in de huidige 
situatie, project Lelystad airport, plannen voor 
zonneparken, andere verstedelijkingsprojecten;

9 Effectbepalingen op de diverse te beschermen 
kernkwaliteiten en ontwikkeldoelen voor het GNN 
en GO van het deelgebied Ermelo-Putten: dit zijn o.a. 
karakteristieke openheid en weidevogels dicht langs de 
kust, leefgebied steenuil, verminderen barrièrewerking 
A28, versterking rietzone als leefgebied voor o.a. 
rietvogels. Ook qua externe werking;

10 Effectbepaling op overige beschermde soorten, onder 
andere weidevogels.

In eerste instantie worden twee hoofdalternatieven 
in het MER uitgewerkt. Daarbij worden 
optimalisatiemogelijkheden in relatie tot natuur uitgewerkt 
en onderzocht (binnen de bandbreedte). Input hiervoor 
zijn de natuuronderzoeken die gedaan worden en waaruit 
blijkt welke soorten en waarden negatieve effecten 
van het windpark kunnen ondervinden. Ook voor deze 
optimalisaties (varianten) worden de effecten in beeld 
gebracht. Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 
negatieve effecten op de natuur geminimaliseerd kunnen 
worden. Dit betekent dat de hiernaast genoemd punten 
allen terugkomen in het MER indien deze relevant zijn. 

Verder geldt dat de vlieghoogtes indirect worden 
meegenomen in de onderzoeken. Voor het veldonderzoek 
worden de vlieghoogtes en vliegroutes geïnventariseerd. Als 
vogels hoger vliegen in verband met de aanwezigheid van 
de A28 wordt dit meegenomen in de verdere beoordeling 
van de aanvaringskansen. Verder zal er in het MER worden 
gekeken naar de relevante cumulatiebronnen. De relevante 
cumulatiebronnen worden na de eerste resultaten bepaald.
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 3.14 Zienswijze 14 (meerdere indieners)

Deze zienswijze is ook ingediend door indiener nr. 42

Zienswijze Reactie
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik enorm geschrokken 
en zeer teleurgesteld ben in de plannen voor een windpark 
in het prachtige Horst. Voor mijn gevoel is er van bovenaf 
met een liniaal een gebied aangewezen waar relatief weinig 
inwoners wonen, maar waar de impact enorm groot is op 
de bewoners die soms op enkele meters afstand wonen. Dit 
is weer een typisch voorbeeld van een falende overheid die 
er niet is voor de burgers, maar alleen maar met haar eigen 
gewin bezig is. Een opdracht opgelegd vanuit Den Haag, 
maar niet door hebben wat voor gevolgen dit heeft voor de 
bewoners, natuur en landschap van Horst. Niet in gesprek 
gaan met de omwonenden, maar op een slinkse manier de 
plannen doorzetten en vooral doorduwen. Want als Je maar 
hard doorduwt worden plannen vanzelf vloeibaar, maar hier 
vergist de Gemeente, de Provincie en ProWind zich enorm 
in. Het woord chantage komt hier zelfs ook om de hoek 
kijken door boeren met hun rug tegen de muur te zetten en 
te eisen dat ze tekenen voor hun land want anders hebben 
ze geen recht meer op een vergoeding (is door meerdere 
medewerkers van Prowind gedaan). Ik blijf benieuwd wat 
hiermee gebeurt als dit verder uitlekt, maar dat terzijde. Het 
rustige volk slikt altijd veel in deze omgeving, maar laat dit 
niet over zich heen komen en de krachten zullen gebundeld 
worden om er alles aan te doen om dit project te stoppen. 
De sneltrein is gaan rijden en omkijken naar de bewoners 
en de gevolgen/impact van een windpark wordt nu niet 
meer gezien of snel van tafel geveegd. De energietransitie 
wordt boven het belang van omwonenden gesteld Er is geen 
draagvlak onder de bewoners en dat zal de komende tijd 
duidelijker en duidelijker gaan worden Dit plan zullen we 
niet accepteren.

In Duitsland en Frankrijk worden dit soort windparken op 
een redelijke afstand gebouwd van woningen (daar is de 
overheid blijkbaar wat bezorgder over haar inwoners en de 
gevolgen van een windpark dan hier). In het gebied waar 
nu de windmolens staan ingetekend is dit voor meerder 
woningen op enkele 100’den meters afstand. Het gebied is 
simpelweg te klein om dit soort parken aan te leggen. In 
Flevoland is er niet veel schade meer toe te kennen aan het 
landschap, plaats daar dan deze zeven windmolens i.p v een 
prachtig gebied in Horst. Ongekend.

Het spijt ons om te lezen dat u zo geschrokken en 
teleurgesteld bent. De overheden en initiatiefnemers hebben 
zich sinds 2017 ingespannen omwonenden te betrekken bij 
de eerste ideeën voor een windpark op deze locatie. Voor 
meer informatie willen wij u verwijzen naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 1. Nu het zoekgebied is 
vastgelegd in besluiten van onder andere de provincie en de 
gemeenten Ermelo en Putten is het proces gestart om het 
plan voor het windpark uit te werken. We zitten daarin nog 
in de onderzoeksfase. Bewoners worden betrokken bij de 
vraag onder welke voorwaarden het windpark gerealiseerd 
kan worden. 

Over het vervolgproces én over de afspraken met grond-
eigenaren wordt verwezen naar de algemene beantwoording 
in hoofdstuk 2 onder 4, 8 en 9. 
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Zienswijze Reactie
Gezondheid
Zelf woon ik op ongeveer 800 meter van de meest 
noordelijke windmolen. Ik heb een jong gezin en de 
windparken kan van grote impact zijn op de gezondheid 
van mijn jonge kinderen, maar uiteraard ook op onze 
gezondheid. Uit meerdere studies is gebleken dat de impact 
van windmolens zeer groot is op de gezondheid van de 
mens. 

Onderstaande zal daarom noodzakelijk zijn om te 
onderzoeken:
1 Wat is de nachtelijke expositie aan infrasoon en 

laagfrequent geluid (ILFG), gemeten in dB(C), in de 
slaapkamers van kinderen en zwangeren in de omgeving 
van windturbineparken? Gemeten op afstanden van 200, 
600, 1000, 1500 tot 2000 meter bij de meest gangbare 
typen windturbines. Met speciale aandacht voor de 
huidige generatie windturbines van 240- 270 meter 
hoogte. Tevens komt de meest noordelijke windmolen 
zeer dicht in de buurt van KDV Knorretje en basisschool 
De Goede Herderschool Een zeer onwenselijke situatie.

2 Bepalen van het percentage ernstig gehinderden dat 
geaccepteerd wordt, bepalen of Nederland zich aanpast 
aan het (naderende) WHO-advies van maximaal 5% 
ernstig gehinderden, en of dit percentage ook wordt 
geaccepteerd voor kinderen en zwangeren.

3 Het onderzoeken van de slaapkwaliteit bij de diverse 
geluidsexposities, uitgedrukt in slaapdiepte, en -duur en 
slaapopbouw (stadia).

4 De invloed van de slaapkwaliteit op fysieke parameters? 
(gewicht, systolische bloeddruk, hartritmevariabiliteit, 
catecholaminewaardes in de urine).

5 De invloed van de slaapkwaliteit op mentale- en 
gedragsparameters (stemming, concentratie, geheugen, 
leerproblemen, reactietijden).

6 In welke mate wordt er door kinderen hinder van 
windturbinegeluid aangegeven bij de diverse afstanden, 
waarbij de tiphoogte van de turbines als variabele wordt 
meegenomen.

7 Het identificeren van kwetsbare objecten waar het 
risico op gezondheidsgevolgen van windturbinelawaai 
voor kinderen speelt (scholen, KDV, woonvormen voor 
kinderen).

8 Bij een (extra) negatieve invloed op de slaap van 
zwangeren, is er een associatie met relatief lagere 
geboortegewichten of vroeggeboortes.

Uit diverse recente publicaties komt naar voren dat er een 
direct causaal verband lijkt te bestaan tussen het wonen en/
of werken in de directe nabijheid van windturbines en het 
ontwikkelen of verergeren van (ernstige) cardiovasculaire 
klachten. Er wordt gesproken over een ecopark bij de 
snelweg waar de meest noordelijke windmolen komt te 
staan. Dit plan voor deze windmolen is sowieso onhaalbaar. 
Verder onderzoek is noodzakelijk voor de effecten op het 
functioneren van het hart en vaatstelsel lijken met name 
door het laagfrequente geluid te worden veroorzaakt. Een 
recente studie uit 2018 van Poulsen laat associaties zien 
tussen de sterkte van de expositie aan laagfrequent geluid 
in de woning en een verhoogd risico op het krijgen van 
een myocardinfarct (MI) of een beroerte. Uit een analyse 
van deze studie blijkt dat relatief vaker de geluidsdrukken 
in de drie nachten voorafgaand aan opname of overlijden 
door MI of beroerte hoger dan 15 dB waren geweest. Bij de 
controlegroep was de geluidsdruk < 5 dB. Wanneer over 
langere tijd werd gekeken naar associaties, bleken deze niet 
aanwezig, de associatie verdween in de grotere hoeveelheid 
data.

Het aspect gezondheid krijgt aandacht in MER. De provincie 
heeft hierover ook advies ingewonnen bij de GGD. Daarnaast 
beschouwen we de beschikbare literatuur. Daarnaast wordt 
in het MER ingegaan op nieuwe publicaties over gezondheid 
en windturbines en worden deze inzichten meegenomen 
in het onderzoek. Op basis hiervan ontstaat een objectief en 
onderbouwd beeld van de mogelijke gezondheidseffecten 
van windturbines. In aanvulling hierop verwijzen we ook 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 10.
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Een wetenschappelijk onderzoek uit Nature uit 2021 
laat zien dat het leven in de nabijheid van windturbines 
een vermindering van de hartritme variabiliteit geeft. 
De blootstelling aan het voor het lichaam storende 
laagfrequente geluid, en daardoor direct of indirect 
verkregen stressbeeld, wordt gezien als oorzaak van de 
verslechtering van de cardiale condities. Poulsen vond 
een associatie in de Deense populatie tussen het verblijf 
nabij windturbines en het gebruik van antihypertensiva. 
Boezemfibrilleren bleek in een studie van Brauner al vaker 
voor te komen bij mensen die langere tijd in de nabijheid 
van windturbines woonden. Andere studies laten zien 
dat bij frequente blootstelling aan omgevingslawaai de 
cardiovasculaire biomarker MR-proANP (MidRegional 
pro-Atrial Natriuretic Peptide) significant stijgt. Als laatste 
hart- en vaatziekte, welke lijkt te worden beïnvloed door 
geluidsoverlast, noemen wij pre-eclampsie (in de volksmond 
‘zwangerschapsvergiftiging’, hypertensie met eiwitverlies 
in de urine) met een hoge morbiditeit voor moeder en kind. 
Pre-eclampsie ontstaat bij 1 -3 % van de zwangerschappen. 
Een studie uit 2021 in Canada onder 269.263 zwangeren 
laat zien dat vooral de ernstiger en vroege vormen van 
pre-eclampsie geassocieerd waren met geluidsoverlast. Een 
Deense prospectieve cohortstudie onder 72 745 vrouwen 
toonde, dat een stijging met 10 dB in verkeerslawaai was 
geassocieerd met een 10% hoger risico op pre- eclampsie. Al 
in 2017 verscheen een WHO-rapport waarin wordt gewezen 
op studies die de blootstelling aan geluidsoverlast en het 
effect ervan op de ontwikkeling van de placenta evalueren. 
“Er wordt verondersteld dat lawaai, door een aanhoudende 
stressreactie, kan leiden tot overmatige afscheiding van 
stresshormonen, bijvoorbeeld cortisol, wat nadelige effecten 
op de baarmoeder en de foetus veroorzaakt. Bovendien 
activeren stressreacties de afgifte van catecholaminen, 
met daaruit voortvloeiende verhoging van de bloeddruk 
en aantasting van de placentafunctie die leidt tot 
zuurstoftekort bij de foetus. Deze eerste studies suggereren 
dat blootstelling aan omgevingslawaai geassocieerd 
kan zijn met pre- eclampsie, met name pre-eclampsie 
met vroege aanvang. Verdere studies zijn nodig om deze 
bevindingen te bevestigen. Wij adviseren om op korte 
termijn verder onderzoek te verrichten naar de effecten van 
het wonen en/of werken in de nabijheid van windturbines 
op het cardiovasculaire systeem, inclusief de effecten op 
zwangerschappen. En tot de uitkomsten van dit onderzoek 
bekend zijn het voorzorgsbeginsel toe te passen, dan wel 
vrouwen voor te lichten over de mogelijke negatieve effecten 
op de zwangerschap.

Vragen die onderzocht moeten worden: 
1 Wat is de invloed van de blootstelling aan laagfrequent 

geluid en infrasoon geluid (ILFG) van windturbines op 
het optreden van MI en beroerte? Zijn er differentiaties 
te vinden wanneer men verder weg woont van 
windturbines en/of bij verschillende hoogten. 

2 Wat is de invloed van ILFG op de algehele cardiale 
conditie van de bevolking die leeft in de nabijheid 
van windturbines, zoals deze tot uiting komt in de 
hartvariabiliteit? Zijn er differentiaties te vinden wanneer 
men verder weg woont van deze turbines en/of bij 
verschillende hoogten. 

3 Wat is de invloed op het ervaren van stress veroorzaakt 
door het wonen in de nabijheid van windturbines? Spelen 
de hoogte van de turbines, afstand tot de turbines en 
tijdstippen waarop deze turbines in gebruik zijn hier een 
significante rol bij? Welke indicatoren kunnen hierbij het 
best worden gebruikt. 
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Zienswijze Reactie
4 Is er een significant verhoogd risico op cardiale 

afwijkingen zoals atriumfibrilleren, MI, beroerte en 
hypertensie te vinden bij de bevolking die dicht in de 
nabijheid van windturbines woont?

5 Is er een verhoogde aanwezigheid van de biomarker 
MR-proANP te vinden bij de bevolking die dicht in de 
nabijheid van windturbines woont?

6 Wat zijn de zwangerschapsuitkomsten van vrouwen die 
in de nabijheid van windturbines wonen en/of werken, 
ten aanzien van tensies, optreden van pre-edampsie, 
vroeggeboorte, dysmaturiteit. Niet voor niets hebben 
ruim 100 artsen een brandbrief ondertekend, waarin 
ze waarschuwen voor gezondheidsrisico’s en waarin ze 
aantonen, dat het recente RIVM-onderzoek met deugt.

Ik verzoek de provincie rekening te houden met het 
voorzorgsprincipe, zoals deze is vastgelegd In de Grondwet, 
internationale verdragen en EU-richtlijnen. Wie het 
risico neemt gezondheidsschade te veroorzaken bij zijn 
medemens, of als overheid bij haar burgers, maakt zich 
schadeplichtig. Het plaatsen van windturbines zo dicht 
bij de woonkernen van Horst brengt een reële kans op 
gezondheidsrisico’s met zich mee.

Milieu
Uit de wetenschappelijke literatuur komt naar voren 
dat het meest voorkomende technische probleem bij 
windturbines de slijtage van de wieken is. Als gevolg van 
erosie door regendruppels, stof en als secundaire schade 
door blikseminslag, wordt de snijdende kant van de wieken 
ruw door leading edge erosion (LEE), met toenemende 
luchtweerstand als gevolg. Naast opbrengstverlies (tot 
25%), leidt dit proces tot meer schade aan de wieken. Als 
gevolg van de steeds groter wordende turbines en wieken 
neemt de omtreksnelheid van de wieken toe, waardoor 
het fenomeen steeds dringender wordt. Problemen van 
opbrengstverlies, onkosten door stilstand en kosten van 
reparaties zijn voor de exploitanten reden voor verder 
onderzoek. Echter verontreiniging van de omgeving met de 
afgesleten kunststofdeeltjes is een -nog- niet onderzocht 
aspect. Windturbinewieken worden meestal gemaakt van 
met glas- en koolstofvezel versterkte epoxyharsen. Deze 
harsen worden gefabriceerd door twee componenten met 
elkaar te laten polymeriseren. Een van deze componenten 
bestaat uit bisfenol A (BPA), of een chemisch verwante 
vervanger. Recent zijn er aanwijzingen gevonden dat 
BPA al bij lage blootstelling mogelijk een schadelijk effect 
kan hebben op het immuunsysteem van ongeboren en 
jonge kinderen. Daardoor hebben kinderen meer kans om 
voedselintoleranties te ontwikkelen en kunnen ze gevoeliger 
worden voor infectieziekten. Deze aanwijzingen zijn 
gevonden in dierstudies bij een lager blootstellingsniveau 
dan het niveau waarop de huidige Europese norm voor 
veilige blootstelling is gebaseerd. De bescherming van jonge 
kinderen en zwangere vrouwen verdient daarom bijzondere 
aandacht. 

In het MER worden op basis van de wetenschappelijke 
literatuur de risico’s en effecten van bladerosie 
beschreven. Daarbij zal worden ingegaan op de slijtage van 
windturbinebladen, welke stoffen daarbij vrijkomen en 
welke milieueffecten dat veroorzaakt. We baseren ons hierbij 
de actueel beschikbare kennis.
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Op grond van deze eigenschappen is het vóórkomen 
van vrije bisfenolen in verpakkingen en het milieu aan 
strikte regulering onderhevig, die in de nabije toekomst 
strenger zal worden Bisfenol A uit wiekenmateriaal in het 
gepolymeriseerde epoxy van de wieken is altijd een kleine 
hoeveelheid met gebonden bisfenol aanwezig. De industrie 
zelf geeft aan dat er per kg epoxy ongeveer 65 mg vrij 
bisfenol aanwezig is Zolang de wiek intact blijft is dit geen 
probleem omdat de diffusie in het polymeer erg langzaam 
verloopt waardoor er heel erg weinig bisfenol vrijkomt. 
Echter, wanneer het polymeer door erosie slijt, worden 
kleine fragmentjes vrijgemaakt, met afmetingen van slechts 
0,1 tot tientallen micrometer diameter. Vanuit deze deeltjes 
komt het bisfenol heel veel sneller vrij dan vanuit de wiek: 
halfwaardetijden nemen af van honderden jaren naar een 
paar dagen of zelfs uren. 

Ondanks de hoge frequentie waarin LEE tot het stilzetten 
van turbines leidt en er een complete reparatie-industrie 
is opgetuigd om dit zo snel als mogelijk te repareren in 
verband met opbrengstderving, is er in de wetenschappelijk 
literatuur zo goed als niets te vinden over de kwantitatieve 
omvang van het verlies aan epoxy-materiaal gedurende de 
werking van de windturbine. Op grond van modelstudies 
met teststukjes epoxy in een regensimulator is een 
berekening gemaakt van de hoeveelheid epoxyverlies per 
wiek per jaar Dit leidt tot een schatting van ongeveer 
150 kg epoxyverlies per jaar bij een windturbine met 60 
m wieklengte. Dit vertaalt zich naar een vrijkomende 
hoeveelheid van bijna 10 gram (10 000 mg) zuiver, met 
gepolymeriseerd bisfenol per jaar per windturbine, in de 
omgeving van de windturbine in het milieu. Op dit moment 
is het onmogelijk om een inschatting te maken van het 
risico dat mens en dier lopen door dit fenomeen 
Het volgende moet onderzocht worden: 
1 Het in kaart brengen van de hoeveelheid epoxymateriaal 

die per windturbine per jaar vrijkomt, in relatie tot het 
oppervlak van de wieken en de seizoensinvloeden. 

2 Het onderzoeken in welke vorm en afmetingen dat epoxy 
versnipperd wordt (microplastics).

3 Lokalisatie van de depositie in de omtrek van de 
windturbine.

4 Analyse van de vrijgekomen stoffen uit de (micro)partikels 
en kwantificering van bisfenolen.

5 Risicoanalyse van de hoeveelheden vrijgekomen 
microplastics en bisfenolen voor (aquatische) organismen 
in de omgeving van de windturbine.

6 Risicoanalyse van het risico door opname in de humane 
voedselketen.

7 Indien nodig, opstellen mitigerende maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld het opnemen van een meldingsplicht van 
wiekbeschadiging in de omgevingsvergunning. 

8 Het identificeren van omgevingen waar het risico van 
wiekenverlies een te grote belasting van het leefmilieu 
oplevert.

9 Welke polymeren, plastics of andere kunststoffen zijn 
mogelijk relevant voor opname in een risicoanalyse 
van microplastics die vrijkomen als gevolg van 
wiekbeschadiging?
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Zienswijze Reactie
Tevens is dit gebied een gebied dat gebruikt wordt 
door vogels als broedgebied of trekgebied. Dit gebied 
is aangemerkt als weidevogelgebied. Bijzondere vogels 
wonen en vliegen hier. De wespendief, maar ook adelaars, 
duinpieper, klauwier en andere vele (bijzondere) vogels. 
Door de windmolens wordt het hele vlieg- en ecosysteem 
aangetast en zullen vele vogels overlijden door de 
windmolens. We moeten alles in werking zetten om dit 
te voorkomen. Bij de buren in Zeewolde is een zeearend 
gedood door een molenwiek eerder dit jaar. Dit is absoluut 
onaanvaardbaar en het hele dierenwelzijn zal van a tot 
z moeten worden onderzocht. Er wordt gesproken over 
het tot stilstand laten komen van de wieken als er een 
bepaalde vogel aankomt vliegen, maar in de praktijk blijkt 
dit heel vaak totaal niet te werken en liggen de dode vogels 
onder de windmolens. De mens heeft al genoeg aangericht 
v.w.b. leefgebieden van vogels en dit mag niet nogmaals 
gebeuren aan de rand van de Veluwe (publicatie ‘Zeearend 
dood na aanvaring met windmolenwiek’ is opgenomen in 
zienswijze). 

Uit het gepubliceerde onderzoek blijkt tevens dat 
windmolens een belangrijke rol spelen bij insectensterfte 
(artikel over Duits onderzoek: ‘windmolens medeschuldig 
aan massale insectensterfte’ is opgenomen in zienswijze). 
Dit is dus een onmogelijke situatie in dit gebied dat dichtbij 
Natura 2000 gebied en Veluwe ligt. In dit gebied is het 
aantal insecten nog vele malen hoger in concentratie dan 
bijv. dichtbij een stad dus het verlies in efficiency is hier 
groot en zal onderzocht moeten worden. De landbouw 
kreeg vaak de schuld, maar ook in dit voorbeeld is de mens 
de grote schuldige en dit moet onderzocht en voorkomen 
worden.

In het kader van het MER worden ecologische onderzoeken 
uitgevoerd. Op basis daarvan worden de effecten en de 
mitigerende maatregelen beschreven. Ook de effecten voor 
insecten worden in algemene zin in het MER beschouwd.

Geluidsnormen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
toonde in 2018 al aan dat 8,1% van de bevolking ten minste 
enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt. 
Dat komt overeen met maar liefst 1.300.000, respectievelijk 
340.000 mensen in Nederland. Het RIVM concludeert dan 
ook “dat de gevonden hinderpercentages een indicatie 
geven dat blootstelling aan LFg een probleem is dat niet 
onderschat mag worden en dat de omvang van het probleem 
een signaal voor de overheid vormt om deze overlast in 
beleid mee te wegen”.

Aangezien windmolens een bron van Laagfrequent geluid 
zijn, moet hier voorzichtig mee omgegaan worden. Ook 
bestaat er geen adequate wet- en regelgeving op dit gebied, 
waardoor de overheid niet goed kan handhaven Er is nog 
veel onbekend over de gezondheidseffecten die kunnen 
optreden bij blootstelling aan LFG. Voorzichtigheid is dus 
geboden, aangezien er met betrekking tot het realiseren van 
windmolens met zo’n grote tiphoogte nog geen ervaringen 
zijn en dus ook niet in relatie tot LFG. Ik stel voor hier 
aanvullend onderzoek naar te doen om dit goed in kaart te 
brengen.

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/factsheet%20
laagfrequent%20geluid.pdf

De relatie tussen windturbinegeluid (en LFG als onderdeel 
hiervan) en gezondheid krijgt aandacht in MER. De 
provincie heeft hierover ook advies ingewonnen bij de GGD. 
Daarnaast beschouwen we de beschikbare literatuur.

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf
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Zienswijze Reactie
Zoals het plan er nu ligt, ligt de geluidsgrens bij 35dBa op een 
afstand van 2km. Dit anders dan voorgesteld in de plannen 
tot heden (in de zienswijze is gedeelte uit Activiteitenbesluit 
milieubeheer opgenomen).

In het MER worden de geluidseffecten kwantitatief 
vastgesteld op basis van de voorbeeldopstellingen van 
windturbines per alternatief. Hiervoor wordt de ligging van 
de geluidscontouren per 1 dB-klasse, aflopend van 50 dB 
Lden tot 37 dB Lden, bepaald. Dit betreft een range die wordt 
begrensd door enerzijds een maximale waarde die, bij het 
aanhouden van een minimale afstand van 400 meter tot 
een geluidgevoelig object, een windpark zonder mitigatie 
op de gevel van een gevoelig object veroorzaakt (50 dB Lden) 
en anderzijds de geluidbelasting waarbij 1% van de mensen 
binnenshuis nog hinder ervaart (37 dB Lden). Uit het MER 
zal blijken waar deze grenzen liggen.

De Tweede Kamer komt richting het najaar met 
nieuwe landelijke normen. Deze normen zullen 
hoogstwaarschijnlijk strenger gaan worden dan de huidige 
normen om o.a. burgers te beschermen tegen de effecten 
van de windmolens op geluidsoverlast. We zullen moeten 
wachten op deze resultaten of de decibellen ver naar 
beneden bijstellen. In ieder geval niet de voorgestelde 47 LdB 
of iets lager. Dit is namelijk hinderlijker dan een fabriek, 
autosnelweg of zelfs trein. Onderzocht moet worden of we 
niet een maximale grens van 35 LdB moeten gaan hanteren. 
Helemaal omdat veel bewoners (en KDV) op een minimale 
afstand zitten van de meest noordelijke windmolen (in de 
zienswijze is een grafiek over de dosiseffectrelatie: aantal 
ernstig gehinderden t.o.v. de geluidsbelasting opgenomen).

Voor een reactie over de milieunormen wordt verwezen naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6.

Het plaatsen van windturbines in het zoekgebied 
Horst is onrendabel en zou onnodige verspilling van 
overheidssubsidie zijn getuige de windsnelheden in dit 
gebied (in de zienswijze is een kaartje opgenomen van de 
windsneldheid per gemeente).

De initiatiefnemers zien kansen voor een rendabel windpark 
in het zoekgebied. Het klopt dat het in andere gebieden 
harder waait, maar ook dit gebied is voldoende geschikt 
voor een rendabel project. Gezien de windsnelheden en het 
voorkomen van meerdere windparken in deze windklasse 
zien wij geen aanleiding om aan deze aannames te twijfelen. 

Licht op de mast
Uit meerdere bronnen blijkt dat de lichtpunten op de 
masten in de avond/nachten zeer hinderlijk zijn voor 
bewoners. Het alleen aangaan van de lichten als er een 
vliegtuig dicht in de buurt is, bestaat tegenwoordig 
tot een optie. Deze optie zou, als het park er komt, 
onderzocht moeten worden in samenspraak met de direct 
omwonenden. Zij moeten er tegenaan kijken (als de plannen 
doorgaan).

In het MER worden ook de effecten van de 
obstakelverlichting beschreven.

De initiatiefnemers staan open voor innovatieve ideeën 
omtrent verlichting. Verder op in het proces zal ook zeker dit 
als een optie worden meegenomen in samenwerking met de 
omgeving.

Planschade: compensatie voor de woningen in een straal van 
minimaal 1500m.
Per woning moet onderzocht worden wat de planschade 
gaat worden. En dan niet in een straal van 750m wat 
voorgesteld werd, maar in een minimale straal van 1.500 
meter. In de berekeningen komt duidelijk naar voren dat ook 
iemand op 1.500 meter last gaat krijgen van slagschaduw 
en geluidsoverlast. Al deze woningen moeten planschade 
krijgen. Dit zal vanuit de bewoners ook getoetst gaan 
worden met juristen.

Tevens wordt de historische waarde van dit gebied enorm 
aangetast. Het aanzicht voor o.a. toeristen die richting 
de Veluwe rijden wordt totaal aangetast en ook het open 
karakter van dit gebied wordt dermate aangetast voor 
bewoners dat ook de historische waarde van dit gebied totaal 
verloren gaan. Dit is pure horizonvervuiling en dit zal verder 
onderzocht moeten worden.

Voor de beantwoording van de zienswijze over planschade 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 
2 onder 7.

In het MER zal worden ingegaan op recreatie, maar ook zal 
een landschappelijk onderzoek worden uitgevoerd. Hierin 
zal ook worden ingegaan op de landschappelijke impact en 
de beleving van de windturbines.
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Zienswijze Reactie
Bij een rotordiameter van 145 tot 170 meter past een contour 
van 1.740 tot 2.040 meter. 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/
slagschaduw en
https://nlvow.nl/actueel/een-heldere-afstandsnorm-veilig 

Hiermee is de impact veel groter dan eerder geschetst werd.
Voor alle woningen in dit gebied moet inzichtelijk gemaakt 
worden hoe heftig de slagschaduw gaat worden en de 
slagschaduw mag niet meer dan 0 uren per jaar zijn. Bij 
meerdere windmolenparken is de slagschaduw op 0 gezet. 
De molens moeten uit zodra er slagschaduw is op ook 
maar één woning. Tevens komt de slagschaduw ook in het 
Wolderwijd/natura 2000 gebied en komt de slagschaduw 
ook over land van boeren. Dit totale pakket moet uitgezocht 
worden. Ook in Zeewolde krijgen ze hiermee te maken. 
En wat is het effect van de slagschaduw op de gezondheid 
en het leefgenot in dit gebied? Welke studies zijn hier 
naar gedaan en wat is de impact? (in de zienswijze is een 
afbeelding opgenomen van de contouren van slagschaduw 
en de geluidsgrens van 35 dB(A)).

In het slagschaduwonderzoek zullen in ieder geval alle 
woningen binnen het beïnvloedingsgebied (vuistregel is 
een afstand van 12x de rotordiameter van de windturbines) 
worden betrokken. De uiteindelijke stilstand zal afhangen 
van de norm die wordt vastgesteld door de provincie. Bij het 
onderbouwen van de norm beschouwt het bevoegd gezag 
de impact van de hinder. Ook eventuele effecten op de 
gezondheid worden hierbij betrokken.

De initiatiefnemers staan ervoor open om met elkaar in 
gesprek te gaan over een 0-uren-regeling voor slagschaduw.

Belangenverstrengeling
Dit punt is ook weer weerzinwekkend. De provincie gaat een 
uitspraak doen over dit plan (op afstand mensen die niets 
in de omgeving weten), maar het statenlid in de provincie 
Gelderland blijkt nu ook de locatieontwikkelaar te zijn van 
Prowind. Dit ruikt naar belangenverstrengeling en zal zeker 
meegenomen worden in de procedure tegen het windpark 
die gestart zal worden door de bewoners. Is de gedachten 
echt dat we in Horst gek zijn? Dan komt men van een koude 
kermis thuis (in de zienswijze is een afbeelding van het 
linkedIn profiel van een statenlid opgenomen). 

Inmiddels is genoegzaam aangetoond en wetenschappelijk 
onderbouwd dat de inzet van energie afkomstig van 
windturbines niet wezenlijk bijdraagt aan de beperking 
van de uitstoot van broeikasgassen. Windmolenparken zijn 
achterhaald en stoten veel CO2 uit bij de bouw en sloop van 
deze parken. Tevens blijven we zitten met de restafval van 
een molen. Zowel energie opgewekt door wind als door zon 
behoeven een back-up van conventionele energiecentrales. 
Het bouwen van windturbineparken is daarmee de grootste 
verspilling van gemeenschapsgeld ooit. Als er nu echt 
zoveel behoefte is aan een windmolen, bouw deze dan op 
een plek die geen schade doet aan alle genoemde punten 
hierboven, maar houd vooral Horst natuurlijk, landelijk 
i.p.v. enorme windmolens dicht op bewoners. Meegenomen 
in het hele onderzoek moet zijn dat de leefbaarheid van de 
bewoners buitensporig slechter wordt door de combinatie 
van windmolens en het door de gemeente geplande 
industrieterrein. Een MER moet hier rekening mee houden 
met deze combinatie (in de zienswijze is een afbeelding 
bijgevoegd). 

Ik zie de onderzoeksresultaten graag tegemoet en het kan 
niet anders dan dat dit plan de prullenbak in gaat. Ik hoor 
graag van u met alle onderzoeksresultaten.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze wordt 
verwezen naar zienswijze 4a regel 3.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar zienswijze 4a regel 9. 

Bij de keuze voor een voorkeursalternatief zal 
vanzelfsprekend een afweging van de belangen moeten 
plaatsvinden. Voor een schets van het vervolgproces 
verwijzen we naar hoofdstuk 2 onder 4. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/slagschaduw
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/slagschaduw
https://nlvow.nl/actueel/een-heldere-afstandsnorm-veilig
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 3.15 Zienswijze 15 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Hierbij laat ik u weten tegen de plannen voor een windpark 
te zijn in Horst en Telgt. Wij vinden de windmolens veel 
te hoog en omdat de wind juist meestal van de kant van 
de A28 komt en de zon daar onder gaat hebben wij last van 
geluid slagschaduw en de knipperende lampen boven in de 
windmolens. Wij verzoeken jullie dan ook af te zien van deze 
plannen.

Voor een beantwoording van dit deel van de zienswijze 
wordt ten eerste verwezen naar de algemene beantwoording 
over weerstand in hoofdstuk 2. In het MER worden 
de effecten op het gebied van geluid, slagschaduw en 
obstakelverlichting. Op basis van de resultaten wordt een 
voorkeursalternatief geselecteerd. Dit is de basis voor het 
vervolg van de procedure. 

Tevens is een aanvullende zienswijze ingediend. Deze 
zienswijze is gelijk aan zienswijze 4a en 4b*. 

Zie beantwoording zienswijze 4a en 4b*.

 3.16 Zienswijze 16 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Wij zijn tegen de komst van windmolens op deze plek. 
Wij hebben altijd al geluidshinder van de A28 en daar zou 
dan straks het geluid van de wieken van de windmolens 
nog bijkomen. Dat zou een enorme verhoging van 
achtergrondlawaai zijn. Dit vinden wij onacceptabel. 

En hoe zit het met het Natura 2000 gebied? Dat is 
beschermd gebied. Naar onze mening passen er geen 
windmolens in dat gebied. 

Bovendien is de skyline al vervuild door het zicht dat wij 
en vele buurtgenoten hebben op de windmolens die in 
Zeewolde gevestigd zijn.

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt in de 
eerste plaats verwezen naar de algemene beantwoording 
over weerstand in hoofdstuk 2 van deze reactienota onder 3

In de MER worden de effecten voor geluid, natuur en 
landschap in beeld gebracht. Op basis van de resultaten 
wordt een voorkeursalternatief geselecteerd. Dit is de basis 
voor het vervolg van de procedure. 

 3.17 Zienswijze 17 (bewoner Putten)

Zienswijze Reactie
De redenen dat ik de zienswijze indien zijn:
Ten eerste, ben ik eigenaar van een perceel landbouwgrond 
aan de X te Ermelo, met daarop een schuur van ongeveer 
120 m2, kadastraal bekend als X. Dit is een mooi perceel voor 
hobbymatig vee en/of paarden houden. Door het plaatsen 
van de windmolens zal het voor bepaalde diersoorten 
minder geschikt zijn door slagschaduw, en misschien geluid. 
Dit heeft ook tot gevolg dat het perceel een gedeelte van zijn 
waarde verliest.

Windturbines staan al langere tijd in het landschap 
in Nederland. Op basis van de ervaringen die daar zijn 
opgedaan lijkt het niet of vee last heeft van de windturbines. 
Omtrent de waardevermindering van het perceel kunt u 
een planschadeprocedure starten zodra het inpassingsplan 
onherroepelijk is. We verwijzen u in dat kader ook naar de 
algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 7.

Ten tweede, het is nu een prachtig open weidelandschap 
waar verschillende (beschermde) diersoorten voorkomen. 
Hierdoor had het gebied altijd een soort beschermde 
status, maar nu met deze plannen is het belang van de 
omgeving en de daar levende diersoorten in één keer niet 
meer belangrijk? En wil men medewerking verlenen aan 
“landschapsvervuiling” en risico op het verongelukken 
van diverse (beschermde) vogelsoorten die door de wieken 
geraakt kunnen worden.

Het spijt ons te lezen dat u de indruk heeft dat de omgeving 
en levende diersoorten niet belangrijk worden gevonden. 
In de MER worden de effecten voor natuur en landschap 
in beeld gebracht. Op basis van de resultaten wordt een 
voorkeursalternatief geselecteerd. Dit is de basis voor het 
vervolg van de procedure. Hierin proberen we alle belangen, 
ook die van natuur, goed mee te laten wegen.

We zitten daarin nog in de onderzoeksfase. Bewoners 
worden betrokken bij de vraag onder welke voorwaarden het 
windpark gerealiseerd kan worden. 
 
Over het vervolgproces én over de afspraken met 
grondeigenaren wordt verwezen naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 4, 8 en 9.
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Zienswijze Reactie
Ten derde, ben ik eigenaar bewoner van X (hier woont mijn 
moeder) in Putten. Dit is een paar honderd meter in zuid/
westelijke richting van de geplande windmolens. Als het 
Windmolenpark Horst en Telgt goedgekeurd zal worden is 
het nog maar een kleine stap om, in het verlengde hiervan, 
op Puttens grondgebied verder te gaan met windmolens 
plaatsen (hier zijn ook al wat plannen voor). Dan hebben wij 
hier ook te maken met derving van ons woongenot, en ook 
waardevermindering van ons huis.

Voor onze beantwoording over waardevermindering 
verwijzen we naar de algemene beantwoording over 
planschade in hoofdstuk 2 onder 7.

 3.18 Zienswijze 18 (meerdere indieners)

Deze zienswijze is ook ingediend door indieners nr. 20 en 91.

Zienswijze Reactie
(Over bijgevoegde foto): deze foto is veel te optimistisch want 
de beoogde windmolens zullen 100 meter hoger zijn. De zon 
lijkt op te gaan met zo’n plan maar niet is minder waar dan 
deze suggestie.

In mijn zienswijze volg ik de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) op nader te benoemen onderdelen. 

Ad 1.1 Aanleiding en achtergrond
De beoordeling van een plan start met het bezien van nut en 
noodzaak.

Kanttekening:
1 Vooraf het volgende: er is een nieuwe werkelijkheid 

ontstaan met de uitspraak van minister Rob Jetten 
op 25 juni jongstleden, dat er op korte termijn twee 
kerncentrales in Borsele (Zeeland) worden bijgebouwd 
‘omdat anders een provincie als Utrecht volgebouwd zou 
moeten worden met windmolens om de energiebehoefte 
van Nederland duurzaam en stabiel te maken’ (NOS 
Nieuws 25-06-2022). Deze uitspraak zet ook het beoogde 
Windpark Horst-Telgt in een nieuw daglicht.

2 In zijn algemeenheid is energieopwekking zonder 
gebruik te maken van fossiele brandstof aan te 
bevelen voor Nederland en op wereldschaal. Maar niet 
iedere plaats is daarvoor geschikt. U plaatst immers 
ook geen windmolens van deze omvang nabij de 
bebouwde kom van Ermelo. Een extreem maar zeker 
vergelijkbaar voorbeeld: men kan ook niet lukraak 
overal een treinstation bouwen, zelfs niet langs een 
spoorlijn. Een station ontvangt en transporteert in dit 
geval reizigers. Vertaald naar uw voorstel: opgevangen 
energie moet efficiënt kunnen worden getransporteerd 
naar een nuttige bestemming. Een groot vermogen 
willen opwekken kan alleen daar waar een uitgekiende 
aansluiting op het hoofdnet kan plaatsvinden. Of het 
wordt een stand-alone installatie met een direct gebruik 
op die locatie.

Conclusie Ad 1.1 Aanleiding en achtergrond:
Locaties vinden waar windenergie produceren wel 
verstandig uitgevoerd kan worden, vraagt om zorgvuldige 
afweging binnen de totale context van waarden 
(maatschappelijk, landschappelijk, cultuurhistorisch 
enzovoorts) en veiligheidsrisico’s.

We zijn het met de indiener eens dat de realisatie van een 
windpark vraagt om een brede belangenafweging. Deze 
belangenafweging heeft voor een deel al plaatsgevonden 
voor eerdere besluiten; de RES 1.0 en de omgevingsvisie 
van de gemeente Ermelo. Ook in de windvisie van de 
provincie Gelderland is het zoekgebied al eerder opgenomen. 
Voor een nadere toelichting op deze besluitvorming 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 onder 1 (voorgeschiedenis). In het planMER 
(de locatieonderbouwing) worden de redenen waarom 
de Nuldernauwkust is aangewezen als zoekgebied 
voor windenergie nog eens op een rij gezet en worden 
vergelijkbare potentiële alternatieven locaties binnen de RES 
regio Noord Veluwe in beeld gebracht en beoordeeld. 

In de volgende fase onderzoeken we onder welke 
voorwaarden het windpark mogelijk kan worden gemaakt. 
Dit vraagt wederom om een brede belangenafweging. 

Bij de kanttekening over de kerncentrales verwijzen we u 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 2.

Bij de kanttekening over de netinfrastructuur verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 13.
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Zienswijze Reactie
Ad 1.2.1 Ruimtelijk planologisch kader en 1.4.2 Bevoegd gezag 
en initiatiefnemer provinciaal inpassingsplan

Kanttekening:
3 Het is voor de organisatie vanuit strategisch oogpunt 

bezien vanzelfsprekend ideaal als de Provinciale Staten 
(PS) de verantwoordelijkheid dragen. Dat instituut is 
namelijk fervent voorstander. De buurtschap Horst-Telgt 
is bovendien ter ore gekomen dat een van de PS-leden 
ook locatieontwikkelaar is bij PROWIND. Dat riekt naar 
belangenverstrengeling.

4 Het is immers ook datzelfde instituut dat niet 
heeft geschroomd om (een weg te vinden om in 
‘Actualisatieplan 7’ van de Omgevingsverordening 
(31-03-2021) het oorspronkelijk voor het plangebied 
geldende ‘Verbodsgebied Windenergie’ te laten 
vervallen. Voor het plangebied geldt dus op dit moment 
geen verbodsbepaling meer voor windenergie. Van de 
provinciale aanvullingsbevoegdheid (art. 7.6 lid 2 Wm) 
zal om die reden ongetwijfeld ook geen gebruik worden 
gemaakt.

5 Door de Provinciale Staten verantwoordelijk te maken, 
hebben lokale (nieuwe) gemeenteraden ook geen 
invloed meer op het windturbineplan Horst-Telgt. Aldus 
beschouwd is dit, evenals de onder 1) eerdergenoemde 
constatering, een voor de burgers niet bijzonder 
vertrouwenwekkende gang van zaken.

Conclusie bij Ad 1.2.1 Ruimtelijk planologisch kader 
1.4.2 Bevoegd gezag en initiatiefnemer provinciaal 
inpassingsplan:
Wegens de commerciële belangen die met het plan 
Windpark Horst-Telgt zijn gemoeid, het in een vroeg 
stadium niet uitvoerig en breed betrekken van de Ermelose 
burgers met de nodige achtergrondinformatie, risicoanalyse 
en consequenties voor het woongenot en de gezondheid 
en veiligheid van de buurtbewoners nabij de beoogde 
windturbines tussen Horst en Telgt, is er geen solide 
vertrouwensbasis meer om een dergelijk plan met zo’n grote 
impact op bewoners, cultuurhistorisch landschap en natuur 
op deze locatie door te willen zetten.

Voor de beantwoording van de zienswijze over de functie 
van het statenlid wordt verwezen naar zienswijze 4a regel 3

Voor de beantwoording van de zienswijze over de 
aanvullingsbevoegdheid irt het vervallen verbodsgebied 
wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze 4a 
regel 4. 

Ten aanzien van kanttekening 5 merken we op dat de 
gemeenten Ermelo en Putten de provincie hebben verzocht 
op te treden als bevoegd gezag voor het voorliggende 
project. De gemeenteraden kunnen zienswijzen indienen 
in de procedure voor het provinciaal inpassingsplan. In 
de gemeente Ermelo is daarnaast een themacommissie 
ingericht die gevraagd en ongevraagd adviseert.

Het spijt ons te lezen dat u geen solide vertrouwensbasis 
ervaart. Niet de commerciële belangen van de ontwikkelaar 
maar de klimaatverandering en de gevolgen daarvan 
zijn de redenen voor de overheden om in te zetten op de 
energietransitie. Voor de Nuldernauwkust is in eerdere 
besluiten aangegeven dat er mogelijkheden zijn om met 
windenergie bij te dragen aan het verminderen van de CO2 
uitstoot. Deze besluiten (oa. RES 1.0 en de omgevingsvisie 
van de gemeente Ermelo) zijn het vertrekpunt voor de 
verdere uitwerking van het plan. De onderzoeksagenda is 
daar de eerste stap in. De onderwerpen die u in de zienswijze 
noemt, komen ook aan bod in de toekomstige MER. Vanuit 
het MER zal een VKA worden gekozen en daarvoor zal een 
vergunningsaanvraag worden ingediend. Voor een verdere 
toelichting op de voorgeschiedenis én het vervolgproces 
verwijzen we naar hoofdstuk 2 onder 1 en 4.

Omdat de resultaten van de bovengenoemde onderzoeken 
nog niet bekend zijn en daarbij ook nog niet alle gesprekken 
gevoerd zijn die gevoerd moeten worden, is het mogelijk 
dat er hierdoor nog onvoldoende vertrouwen is. Daarom 
blijven er gespreksmomenten aangeboden worden, ook 
na het bekend worden van de onderzoeksresultaten. 
Deze momenten vindt u terug in het (aangevulde) 
participatieplan voor dit project. 

Naar aanleiding van deze zienswijze en andere zienswijzen 
is besloten een compacte weergave van het participatieplan 
op te stellen, We hopen daarmee tegemoet te komen aan 
de wens van de omgeving om sneller inzicht te krijgen in 
de stappen van het project en de onderwerpen waarover 
meegepraat kan worden. De compacte weergave zal uiterlijk 
begin oktober 2022 op de website beschikbaar worden 
gesteld. Mocht u in de tussentijd behoefte hebben om met 
de omgevingsmanager te spreken, neem dan gerust contact 
op met de omgevingsmanager via  
provincieloket@gelderland.nl.

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
mailto:provincieloket%40gelderland.nl?subject=


59 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau & participatieplan - Windpark Horst en Telgt

Zienswijze Reactie
Ad 2.5 Gemeente Ermelo
De rol van de gemeente Ermelo in het kader van het 
initiatief tot het plan Windpark Horst-Telgt.

Kanttekening:
6 Omdat de oorsprong van het initiatief lokaal is bedacht, 

is de argumentatie in de kop van het projectplan 
bedenkelijk. “Het is lokaal bedacht, dus is het goed”. 
Bovendien wordt aan bijvoorbeeld de Buurtvereniging 
Horst-Telgt, die zich aanvankelijk positief voor het plan 
heeft uitgesproken (nog zonder te beschikken over de 
achtergrondinformatie en kennis die er inmiddels wel 
is) een supportersrol toegedacht die geen recht meer 
doet aan het huidige standpunt van de buurtvereniging. 
U kunt dat verifiëren bij de voorzitter van de 
Buurtvereniging. 

Conclusie bij Ad 2.5 Gemeente Ermelo:
Is er sprake van een weloverwogen initiatief om stroom op 
te wekken voor deze locatie? Nee, er is in een prematuur 
stadium, dat wil zeggen: zonder achtergrondinformatie over 
risico’s en consequenties te verstrekken aan omwonenden, 
bedrijven en gemeenteraadsleden – draagkracht gezocht 
voor het plan Windpark Horst-Telgt door financieel/
commercieel belanghebbenden, die hebben ingespeeld op 
de RES, de ambities van de gemeente Ermelo (en Putten), 
de buurtvereniging Horst-Telgt en ondernemers om bij te 
dragen aan de doelstellingen als: in 2030 energieneutraal 
zijn en in 2035 klimaatneutraal zijn. Er is in deze fase dus 
eerder sprake van een verminderd dan een toegenomen 
draagvlak onder het plan windpark Horst-Telgt.

Het project verkeert nog in de onderzoeksfase. Met de eerder 
genomen besluiten als vertrekpunt worden in het MER 
de effecten van het beoogde windpark in beeld gebracht. 
Op basis van de effecten zal besluitvorming over het 
voorkeursalternatief plaatsvinden. Voor een beschrijving 
van het vervolgproces verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 4. 

Voor de beantwoording van de zienswijze over de rol van 
de buurtvereniging wordt verwezen naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 5
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Zienswijze Reactie
Ad 3.3 Locatieonderbouwing en inrichtingsalternatieven 
in samenhang met 3.4 Locatieafweging en autonome 
ontwikkelingen. 

Kanttekeningen:
7 Er is in 2017 een werkgroep bezig geweest om locaties 

in Ermelo te vinden, liefst met vrije horizon aan 
de buitengrens van de gemeente Ermelo. Dat bleek 
voor deze commissie Verkenning naar grootschalige, 
duurzame energieopwekking (12 september 2017) 
voldoende motivering. Maar er is geen landelijk 
plan als uitgangspunt om optimaal energie op te 
wekken en te transporteren. Er is hier sprake van een 
top-downbenadering vanuit de overheid: een idee 
waarin de bevolking van Ermelo niet betrokken is. 
Slechts de ambitie van de gemeenteraad van Ermelo 
destijds is leidend geweest voor dit initiatief dat leidde 
tot de locatie Horst-Telgt. Het antwoord ‘Ermelo is 
niet geschikt voor windmolenparken’ is dus ook niet 
overwogen. De oorspronkelijke vraag: “Wat is de wens 
van bewoners, bedrijven en instellingen?” is niet breed 
gedragen door de bevolking van Ermelo beantwoord, 
maar voornamelijk door de raadsleden van de gemeente 
Ermelo en door ‘deelnemende bewoners en bedrijven aan 
dit proces die zich positief zouden hebben opgesteld ten 
aanzien van opwekking van grootschalige, duurzame 
energie’. Het rapport vermeld echter niet om hoeveel 
deelnemers het feitelijk gaat. Dat kunnen er honderd 
zijn, maar net zo goed slechts tien! Er is in het jaar 2020 
weliswaar een artikel in de Stentor gepubliceerd over dit 
onderwerp, maar dat is door een beperkt aantal mensen 
daadwerkelijk ook gezien en gelezen (lang niet iedereen 
heeft een abonnement op De Stentor). Ikzelf hoorde 
pas over dit artikel toen onlangs de nieuwe wethouder, 
Ronald van Veen, mij daarop wees. In dit stadium, vlak 
voor de beoordeling door de MER begint de bevolking van 
Ermelo wakker worden en zich betrokken te tonen, nu 
duidelijk begint te worden wat er is bedacht en wat er op 
het spel staat. Feitelijk is dat pas gebeurd na de laatste 
voorlichtingsbijeenkomsten van de Provincie in mei 
jongstleden.

8 In dit plan is geen positieve onderbouwing voor het 
bouwen van windmolens op deze locatie opgenomen. 
Slechts het initiatief van enkelen die hier wonen als 
motiveringsgrond voor het huidige windmolenplan op 
Horst-Telgt is onvoldoende voor een plan met zoveel 
impact naar de toekomst toe voor zowel omwonenden in 
de verre omtrek als de schade aan landschap, cultuur en 
natuur.

9 Is er nut en noodzaak voor een windmolenpark op locatie 
Horst-Telgt in de gemeente Ermelo? Nee. Er is geen plan 
voor meer elektriciteitsgebruik op deze locatie.  
De windmolens op Horst & Telgt maken deel uit van 
een integraal plan dat Ermelo zich heeft voorgenomen 
om in 2020 zelf 210Tj te kunnen opwekken. Het rapport 
vermeldt nergens hoe en waar deze 210Tj lokaal benut 
gaat worden. De opbrengst moet dus naar het landelijk 
net. Het idee om in de eigen gemeente evenveel energie 
op te wekken als er in Ermelo gebruikt wordt, is jezelf 
voor de gek houden als je het slechts kwijt kunt op het 
landelijk net dat er niet op zit te wachten (zie onder 
deel 2). Ermelo heeft in technische zin een -bottum-up 
gelanceerd, maar de politieke motivatie is top-down 
opgelegd.

Voor de kanttekening 7 verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 1, 2 en 5. 

De onderbouwing van de locatie van het zoekgebied 
(kanttekening 8) is straks onderdeel van het MER.  
We verwijzen hiervoor ook naar de beantwoording van 
zienswijze 4a onder 14. 

Voor de zienswijze over nut en noodzaak en 
netinfrastructuur verwijzen we naar de algemene 
beantwoording onder 2 en 13. 
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Zienswijze Reactie
TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in 
artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het 150kV net van 
Flevoland en Gelderland gedurende de periode 2021-2029. 
Zie: https://tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-
verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-in-artikel-95-
van-de-necode-elektriciteit-in-2/

“De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van 
de zon- en windproductie in het net van de regionale netbeheerder 
(Liander) en in het net van TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere 
transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de 
beperkt beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet.”

Zie ook: https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/
hoogspanningsnet-in-gelderland-en- de-flevopolder-
bereikt-grens-voor-teruglevering-van-elektriciteit/

10 Het plan leidt dus tot inefficiënte inzet c.q gebruik 
van stroom van opgewekte energie. Het levert een 
onevenwichtig stroomnet op. De reservecapaciteitsruimte 
op het landelijk net is gecreëerd om storingen op te 
kunnen te vangen en niet om plug-in systemen te 
koppelen. Dat wil zeggen: halverwege een lijn veel stroom 
toe te voegen, waardoor er geen reservecapaciteit over is 
op die lijn voor noodgevallen. (Bron: NOS Nieuws, 9 juni 
jl 15:45u). Dit argument staat op zichzelf los van deze 
locatie, maar verdient wel degelijk te worden vermeld, en 
wel om deze drie redenen:
a de unieke hoogtetoepassing voor het eerst in 

Nederland.
b De nog niet in kaart gebrachte impact van het type 

windmolens die beoogd zijn voor het windpark 
Horst-Telgt op een goed georganiseerd stroomnet, 
terwijl er nu al sprake is van bovengenoemde 
structurele congestie.

c en het in verhouding zeer groot offer van de omgeving 
(mens en natuur) dat ermee gemoeid is.

Conclusie bij Ad 3.3 Locatieonderbouwing en inrichtings-
alternatieven in samenhang met 3.4 Locatieafweging en 
autonome ontwikkelingen:
De vraag naar het nut en de noodzaak van hernieuwbare 
energie is dus in zijn algemeenheid positief te 
beantwoorden, maar is de oplossing windenergie op deze 
locatie nuttig en noodzakelijk te gebruiken?  
‘Nee’ is het antwoord en het is zelfs zeer waarschijnlijk 
inefficiënt op het totale effect van de investering voor de 
energieproblematiek van NL. Feitelijk gaat het dan vooral 
om het kopen van ‘een goed gevoel’ en financiële voordelen 
voor grondeigenaren. Zie ook 2.9.

Vraag voor het MER bij conclusie Ad 3.4 en 3.5: Is inmiddels 
bekend wat precies de appreciatie van Tennet/Liander is voor 
de te verwachten energietoevoer van windpark Horst-Telgt 
op de bestaande verbindingen?

https://tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-in-artikel-95-van-de-necode-elektriciteit-in-2/
https://tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-in-artikel-95-van-de-necode-elektriciteit-in-2/
https://tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-in-artikel-95-van-de-necode-elektriciteit-in-2/
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/hoogspanningsnet-in-gelderland-en- de-flevopolder-be
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/hoogspanningsnet-in-gelderland-en- de-flevopolder-be
https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/hoogspanningsnet-in-gelderland-en- de-flevopolder-be
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Zienswijze Reactie
Ad 3.4.2 Locatieafweging van het windpark
“Aangezien de noodzaak voor duurzame energieprojecten 
niet snel zal afnemen, wordt in het MER niet bekeken of de 
beoogde locatie de beste locatie, maar of het een geschikte 
locatie is” (pag. 24).

Kanttekening locatie afweging van het windpark versus 
financiële belangen:
11 Deze stelling suggereert dat de locatie Horst-Telgt, 

wanneer die als geschikte locatie zou kunnen worden 
aangemerkt, significant zou bijdragen aan de RES 
(Regionale Energiestrategie). Wat niet in de NRD wordt 
meegenomen zijn de achterliggende financiële belangen 
van de betrokken commerciële partijen. Windenergie op 
zee was eerder duurder dan op land. Voor wind-op-land 
kwam er een subsidieregeling, die 12% rendement 
garandeert aan investeerders. Op de beste plekken in 
Nederland, met veel wind en ruimte, schoten de turbine-
projecten als paddenstoelen uit de grond. Niet voor niets 
is de landelijke RES-opdracht op dit moment al gehaald 
(55 TWh gerealiseerd ten opzichte van de vereiste 35 TWh 
in 2030. 

Zie: https://www.pbl.nl/nieuws/2021/halen-doel-
klimaatakkoord-elektriciteit-uit-zon-en-wind-op-land-
goed-mogelijk-elektriciteitsnetwerk-blijft-knelpunt

12 Ad 3.3 Locatieonderbouwing en inrichtingsalternatieven 
in samenhang met 3.4 Locatieafweging en autonome 
ontwikkelingen.

Het project Horst en Telgt draagt bij aan de lokale en 
RES-doelstellingen, maar is niet voldoende om daar volledig 
in te voerzien. De opgave voor wind op zee is aanvullend aan 
de RES-doelstellingen. De overheid nodigt initiatiefnemers 
uit om te helpen deze doelstellingen te realiseren. Ieder 
RES-gebied heeft een opgave. (Rijks)subsidies zijn bedoeld 
om de doelen te stimuleren en in de goede richting te 
helpen. Voor een aanvulling op dit antwoord wordt ook 
verwezen naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 
onder 2. 

De 35 TWh opgave is overigens nog niet behaald. De 
biedingen van de RES-sen tellen wel op tot meer dan 35 
TWh, maar de status van de plannen is zeer verschillend. 
Windpark Horst en Telgt maakt ook onderdeel uit van het 
RES-bod van de regio Noord Veluwe en is daarin voor het 
aandeel windenergie van groot belang. De doelen voor 2030 
zijn bovendien een tussenstation om het einddoel in 2050 
(95% minder CO2-uitstoot) te bereiken.

Kanttekening 12: Het is niet duidelijk welk punt indiener 
hier wil maken. 

Ad 4.2.1 Effecten op de leefomgeving
De effecten van geluid en slagschaduw: Onder verwijzing 
naar het geografisch informatiesysteem (GIS) noemt u 
een contour van 1.500 meter die wordt getrokken rondom 
potentiële voorbeeldopstellingen binnen het plangebied.
(pag28-29).

Kanttekening:
13 Bij een rotordiameter van 145 tot 170 meter, zoals nu in 

het plan voorzien, past echter een contour van 1.740 tot 
2.040 meter.

Conclusie bij Ad 4.2.1. De uitgangspositie is in de NDR te 
rooskleurig voorgesteld. 
Zie ook: https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-
op-land/slagschaduw en 
https://nlvow.nl/actueel/een-heldere-afstandsnorm-veilig

De beschreven methode is een methode die wordt gebruikt 
in het planMER (locatieonderbouwing). Hierbij gebruiken we 
vuistregels en gaat het er niet exact om of er op een afstand 
van meer dan 1.500 meter wel of geen effecten zijn en ook 
niet om de slagschaduwgevoeligheid. De contouren met 
verschillende afstanden worden getrokken om verschillende 
gebieden met elkaar (relatief ) te vergelijken, waarbij wordt 
gekeken hoeveel woningen er binnen bepaalde afstanden 
zich bevinden. Hoe minder woningen binnen deze afstand 
hoe gunstiger de locatie scoort. Voor het onderzoek naar de 
inrichtingsalternatieven (de project MER)kijken we exact 
en bepalen we het beïnvloedingsgebied aan de hand van 
de windturbine- eigenschappen (zoals de rotordiameter). 
Hierbij geldt inderdaad de vuistregel van een afstand van 12x 
de rotordiameter van de windturbine.

Ad 4.3.2. Geluid in samenhang met 4.3.4 Wind en gezondheid

Kanttekening
14 laagfrequentiegeluid en andere aspecten die de 

gezondheid van mens en dier in de naaste omgeving van 
het beoogde type windturbines voor Horst-Telgt negatief 
kunnen beïnvloeden.

Laagfrequent Geluid (LGF) Het RIVM geeft in haar Factsheet 
Laagfrequent Geluid aan onder het kopje “Juridisch kader”: 
“Er bestaat geen specifieke wet- en regelgeving voor LFG in Nederland. 
Voor geluid in het algemeen is de Wet geluidhinder (Wgh) in 1979 
opgesteld. Deze wet moet de toename van geluidblootstelling beperken. 
Gemeenten kunnen voor specifieke situaties maatwerkvoorschriften of 
vergunningsvoorschriften voor LFG opstellen.”

Bron : https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/
Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf 

In het geluidonderzoek in het kader van de MER en de 
effectbeoordeling wordt LFG meegenomen. Voor dit deel 
van de zienswijze wordt ook verwezen naar de algemene 
beantwoording onder 6 en 10.

https://www.pbl.nl/nieuws/2021/halen-doel-klimaatakkoord-elektriciteit-uit-zon-en-wind-op-land-goed-mogelijk-elektriciteitsnetwerk-blijft-knelpunt
https://www.pbl.nl/nieuws/2021/halen-doel-klimaatakkoord-elektriciteit-uit-zon-en-wind-op-land-goed-mogelijk-elektriciteitsnetwerk-blijft-knelpunt
https://www.pbl.nl/nieuws/2021/halen-doel-klimaatakkoord-elektriciteit-uit-zon-en-wind-op-land-goed-mogelijk-elektriciteitsnetwerk-blijft-knelpunt
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/slagschaduw
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/slagschaduw
https://nlvow.nl/actueel/een-heldere-afstandsnorm-veilig
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf
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Zienswijze Reactie
15 Er zijn geluidsbelastingregels voor een molen van 

240 meter die 2.5 km in omtrek belastend zijn boven 
de dB Normen, 35, 30 en 25 dB(A) door de dag. Dit zijn 
respectievelijk de getallen tussen 06.00-19 uur, 19.00- 
22.00 uur en 22.00-06.00 uur in in- en aanpandige 
gevoelige gebouwen. Maar die belasting telt op bij de 
continue geluidsbelasting van de snelweg A 28. Wat 
is het totaaleffect van stapeling van twee dynamische 
geluidbronnen? Leidt dat bijvoorbeeld tot het ontstaan 
van een flakkerend geluidsbeeld afhankelijk van de 
windrichting, bekend van het autorijden met open 
ramen?

16 Niet voor niets hebben ruim 100 artsen een 
brandbrief ondertekend waarin ze waarschuwen voor 
gezondheidsrisico’s en waarin ze aantonen dat het 
recente RIVM-onderzoek niet deugt.  
Zie: Brandbrief artsen, Persbericht raadsadres gezondheid 
definitief 29 03 1 (pdf ) Brandbrief artsen, Raadsadres 
Gezondheidseffecten windturbines definitief 29 03 2021 
(pdf ) Brandbrief artsen, Referentielijst (pdf ) 

17 Langs de A28 komt het laagfrequente dreunende geluid 
boven op de overlast, die het verkeer op de snelweg toch 
al geeft. Het is niet zo, dat het door het verkeerslawaai 
wegvalt. Zeer waarschijnlijk ontstaat er een flakkerend 
geluid dat het verkeerslawaai juist versterkt en ergerlijker 
maakt, zoals rijden met een open achterraam. Daarom is 
het ook geen optie om ze langs de A28 te zetten. 
Twaalf argumenten om de Nederlandse geluidsnorm voor 
industriële windturbines aan te scherpen: https://leusden.
windalarm.org/doc/Leusden/3-_Windalarm_- _Twaalf_
argumenten_om_de_geluidsnorm_voor_windturbines_
aan_te_scherpen_2021-02- 13_v1_4.pdf

18 In https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/02/
Windwiki-overzicht- gezondheidsonderzoek.pdf 1-221- 
worden tal van aspecten genoemd die specifiek en 
expliciet ontbreken in de NRD. Er wordt slechts globaal 
over gesproken en verwezen naar wettelijke normen 
“die echter in het kader van het Nevele-arrest echter 
niet meer geldig zijn (…) Daarom zal, tot dat er geldige 
landelijke normen beschikbaar zijn, voor elke concrete 
locatie een op zichzelf staande afweging gemaakt 
moeten worden.” (pag. 34). Er staat niet bij vermeld welke 
(gezondheids)criteria er bij een dergelijke afweging 
worden gebruikt en wie daarover het laatste woord heeft. 
Is dat het MER? Zo niet, welke instantie dan?

Conclusie bij Ad 4.3.2 en 4.3.4: Er is momenteel een gebrek 
aan een helder afwegingskader, waardoor een dergelijk 
project met zo’n grote impact en dus veel onvoorspelbaars, 
een gok op de toekomst wordt. Het is zonder zo’n kader 
en zorgvuldig onderzoek op alle aspecten van deze 
kwetsbare omgeving onverantwoord de bewoners van 
de buurtschappen Horst en Telgt met dit plan en de nog 
onvoorspelbare gevolgen op te zadelen.

https://leusden.windalarm.org/doc/Leusden/3-_Windalarm_- _Twaalf_argumenten_om_de_geluidsnorm_voor_w
https://leusden.windalarm.org/doc/Leusden/3-_Windalarm_- _Twaalf_argumenten_om_de_geluidsnorm_voor_w
https://leusden.windalarm.org/doc/Leusden/3-_Windalarm_- _Twaalf_argumenten_om_de_geluidsnorm_voor_w
https://leusden.windalarm.org/doc/Leusden/3-_Windalarm_- _Twaalf_argumenten_om_de_geluidsnorm_voor_w
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Ad 4.3.3. Slagschaduw

Kanttekening:
19 TNO is weliswaar in 2021 gestart met een meerjarig 

onderzoek naar het effect van de schaduwen van 
de windturbines op zonnepaneelparken, maar 
vooralsnog is er, naar ik heb kunnen vinden, nog geen 
onderzoek gedaan naar het effect van slagschaduw 
van windturbines van 250 meter hoogte op het gehele 
omliggende biosysteem.

Daarnaast is het een behoorlijk dicht bewoond gebied: 
recreatie en boerderijen en kleine woningformaties. Mens 
en dier worden geconfronteerd met een zeer onnatuurlijke 
en bedreigende impact van deze geplande windmolens van 
250 m boven hun hoofden. Die zogeheten impact houdt niet 
op na 750 meter afstand, maar reikt volgens onderzoek (zie 
2.3) Ad 4.2.1) eerder 2,5-3 km.

Conclusie bij Ad 4.3.3: De berekeningen in de NRD 
zijn afgeleid van veel kleinere molens dan de beoogde 
windturbines met een lengte van 250 m. Dat geeft te 
optimistisch beeld waarbij al op voorhand onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de overlast die daarvan het 
gevolg kan zijn voor zowel de gezondheid en veiligheid van 
mens en dier (zie ook onder Ad. 4.3.5).

Vragen voor de MER bij conclusie Ad 4.3.3:
1 Wat is het kwantitatief en kwalitatief effect op de 

toepassing van geluidsnormen voor windmolens door 
toevoeging van het geluid van de A28? Daarbij rekenen 
met reflectie van geluid tegen de wieken.

2 Wat is de impact van dit plan op het Natura 2000-gebied 
Randmeer? Het betreft water, oevers en omliggende 
weilanden die als een systeem te beoordelen zijn, 
omdat het trekvogelroutes, verplaatsingsroutes en 
fourageergebieden zijn voor de vogels in dit biotoop.

In het MER worden de effecten van windturbines binnen de 
bandbreedte (200-250 meter tiphoogte) beschouwd. Omdat 
de onderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kunnen 
we nog niet vooruitlopen op de resultaten ervan. Gekeken 
wordt naar onder andere de effecten op natuur, landschap, 
leefomgeving. De omvang van het studiegebied – het gebied 
waarbinnen zich mogelijke effecten kunnen voordoen – 
verschilt per milieuaspect. Voor bijvoorbeeld de aspecten 
‘Natuur’ en ‘Leefomgeving’ is in het studiegebied vaak 
groter dan het plangebied: het gebied waarbinnen zich de 
voorgenomen activiteit afspeelt.

Voor het aspect geluid wordt ook gekeken naar de cumulatie 
van geluid en zal de geluidbelasting in het plangebied van 
industriële activiteiten, luchtvaart en de snelwegen worden 
bepaald en geven we aan wat de akoestische kwaliteit van 
de omgeving is met de cumulatieve geluidbelasting van de 
windturbines.

In het hoofdstuk ‘Natuur’ worden de effecten op het Natura 
2000-gebieden in beeld gebracht.

Ad 4.3.5 Natuur
Wat is de impact van het windpark Horst-Telgt op het 
Natura 2000 gebied?

De NDR constateert slechts dat er “een locatie” is. Het 
rapport erkent weliswaar dat de locatie een overlap heeft 
met een Natura 2000 gebied, het Randmeer, maar trekt 
daar geen nadere conclusies uit die in de lijn liggen 
met de uitgangspunten van de MER zoals vastgelegd 
in de paragraaf Natura 2000, significantie en Passende 
beoordeling.

Kanttekeningen:
20 De impact op bewoners, zowel mens, dier als het 

biosysteem, wordt onderschat en eveneens wordt de 
cultuurhistorische waarden ontkend. Daarbij komen ook 
nog de fundamenten van de turbines enorme omvang 
in de bodem. Voor zowel bodem als weidegebied heeft 
dat consequenties die nog niet nader zijn onderzocht, 
maar de mogelijk negatieve gevolgen daarvan voor het 
omliggende kwetsbare gebied zijn niet meegenomen in 
het rapport.

Verdieping: waarom is het Randmeer een Natura 2000 
locatie en wat is de impact ervan?
Vanwege het grote belang van de watervogels en de 
weidevogels, die van oudsher langs de rand van het de 
Zuiderzee, later IJsselmeer nog later Randmeer hun oude 
en vertrouwde routes en broedplaatsen hebben. (Ik ben 
excursieleider voor Vogelbescherming Nederland voor dit 
gebied.)

In het MER wordt ingegaan op het effect van de 
windturbines op de verschillende Natura-2000 gebieden, 
hiervoor zal ook een passende beoordeling worden 
opgesteld. In de natuuronderzoeken wordt ook ingegaan op 
de mogelijke effecten op verschillende beschermde soorten 
waaronder vogels en vleermuizen. 

 De Wespendief is een aangewezen soort in het kader van 
Natura 2000-gebied Veluwe. De Wet natuurbescherming 
(H2) geeft de wettelijke kaders qua bescherming en 
toetsing van deze gebieden en de daarvoor geldende 
instandhoudingsdoelstellingen. Het genoemde onderzoek 
irt de A28 is gebruikt als input voor het ‘Vogelonderzoek 
windpark Horst en Telgt’ (A&W rapport 19-421, april ‘21). 
Hierin wordt ook geconcludeerd dat significant negatieve 
effecten voor de Wespendief in relatie tot de Veluwe op 
voorhand niet zijn uit te sluiten en dat er een passende 
beoordeling nodig is. Voor Horst en Telgt wordt een 
passende beoordeling opgesteld en bijgevoegd bij het 
MER. In de passende beoordeling kunnen mitigerende 
maatregelen (zoals stilstand) worden betrokken en 
wordt ook naar cumulatie gekeken. Hierbij wordt het 
handelingsperspectief van provincie betrokken, zie in dit 
kader ook de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 
onder 11. Uiteindelijk wordt in de Passende beoordeling 
geconcludeerd of het initiatief met mitigerende 
maatregelen vergunbaar is of dat er eventueel een ADC-toets 
doorlopen zou moeten worden.  
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Voorbeeld: Op de laatste stukjes weiland van het bouwgebied 
Drielanden, even noordelijker op de route, zie ik jaar na 
jaar weidevogels een poging doen daar op die kleine strook 
nog een nestplaats te vinden. Zelfs nu de grond al bouwrijp 
gemaakt wordt. Ik heb het over grutto’s en kieviten, ganzen 
en zwanen en graspiepers en zo meer. Deze hele strook kent 
vele tientallen soorten weide-, oever-, en watervogels die 
direct bedreigd zouden worden in hun vliegroutes omdat 
er enorme windmolens wieken. Aan de overzijde van het 
Randmeer zijn ze al verdreven omdat de halve polder vol 
staat met windmolens. Dan moet ook nog genoemd worden 
de trek die vooral ‘s nachts plaatsvindt: grote groepen van 
duizenden vogels die op verschillende hoogtes passeren 
langs dit gebied, afhankelijk van weer en wind. In het 
bijzonder vraag ik daarbij aandacht voor de routes van 
de zeearend, die broedgebieden heeft in onder andere de 
Arkemheense Polder, Lauwersmeer en Oostvaardersplassen. 
Het plan Windmolenpark Horst-Telgt bevindt zich in de 
belangrijkste verplaatsing- en trekroutes door ons land 
richting bovengenoemde gebieden.

21 In dit verband vraag ik ook aandacht voor het citaat uit 
“A28 als energieroute Ecologische en landschappelijke 
verkenning” (Een verkenning door Altenburg en 
Wymenga ecologisch onderzoek bv Feddes/Olthof 
landschapsarchitecten bv juli 2019, in opdracht van de 
Provincie Gelderland).  
Met betrekking tot de Wespendief:  
“De Zwarte specht, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, IJsvogel. 
Boomleeuwerik, Grauwe klauwier, Duinpieper, Wespendief en Tapuit 
zijn de afgelopen jaren in het plangebied waargenomen (NDFF).” 
“Vanwege de relatief kleine Nederlandse populatie en de hoge 
gevoeligheid ten aanzien van aanvaringen met windturbines, wordt 
deze roofvogel hier kort uitgelicht.” 
 
Bron: https://www.energiestrategienv.nl/
uploads/637259975640503364_190718%20Energieweg% 
20A28_eindrapportage%20Provincie%20Gelderland.pdf 

Conclusie bij Ad 4.3.5: Het plaatsen van windturbines van 
welke hoogte ook is nabij een zo belangrijk gebied voor 
vogels als het Natura 2000-gebied Randmeer een zeer 
riskante onderneming met onomkeerbare schade. Ze 
vormen in het bijzonder een bedreiging in de lucht voor die 
vogels die hun habitat hebben in het Natura 2000-gebied, de 
trekvogelroutes en de verplaatsingsroutes van de zeearend 
en de wespendief ). Het MER heeft hierin een belangrijke 
verantwoordelijkheid met betrekking tot gedegen 
onderzoek, temeer omdat de Provincie Gelderland de eerdere 
verbodsbepaling op het voorheen beschermde weidegebied 
van deze locatie voor windenergie heeft opgeheven.

https://www.energiestrategienv.nl/uploads/637259975640503364_190718%20Energieweg%20A28_eindrapportage%20Provincie%20Gelderland.pdf
https://www.energiestrategienv.nl/uploads/637259975640503364_190718%20Energieweg%20A28_eindrapportage%20Provincie%20Gelderland.pdf
https://www.energiestrategienv.nl/uploads/637259975640503364_190718%20Energieweg%20A28_eindrapportage%20Provincie%20Gelderland.pdf
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Ad 4.3.6 Cultuurhistorie en 4.3.8 Landschap. 
In hoeverre sluiten de geplande turbines op Horst-Telgt aan 
of conflicteren bij het beleid?

Kanttekeningen:
22 In het rapport van de eerdergenoemde werkgroep is de 

oostelijke zijde van de Veluwe subjectief overbelicht ten 
opzichte van de westelijke kant, die een nog uniekere 
cultuurhistorische achtergrond en waarde heeft. Er wordt 
alleen gemeld dat de windmolens vanuit het bos niet 
zichtbaar zijn, en daarom op die plek gerechtvaardigd 
zijn, terwijl de totale zichtbaarheid langs het Natura 
2000 gebied Randmeer en de unieke opbouw van 
eeuwenoude westzijde van de Veluwe totaal buiten 
beschouwing zijn gelaten. Ik constateer verder dat de in 
het genoemde rapport opmerking dat windmolens bij de 
A28 niet zouden vallen binnen Natura 2000 gebied niet 
correct is en geen recht doet aan de feitelijke situatie. Zie 
kanttekeningen bij Ad 4.3.5 Natuur.

Wat is het effect op het landschap langs de A28?
23 Ons landschap speelt een zeer belangrijke rol in de 

welzijnsbeleving van mensen. Ik kom zelf uit de 
wereld van de landelijke infraprojecten. Bij zowel 
spoorbouwmeester als rijksbouwmeester zijn al jaren 
geleden zorgen geuit over de verloedering van het 
Nederlandse landschap door lukraak en alleen vanuit 
winstoogmerk en korte termijn-doelen plannen te maken 
ten koste van het landschap, bijvoorbeeld eindeloos 
industrie tegen de snelweg aanbouwen.

Maar op deze locatie is nog wat extra’s gaande: 
cultuurhistorisch is dit een zeer oud landschap: hier 
bevinden zich de uitlopers van de Gelderse vallei naar de 
rand van de Veluwe. In de middeleeuwen was dit gebied 
hooi-voorzienend voor een heel groot achterland, de Veluwe 
of Vale Ouwe (slechte grond). Het is dus een zeer oud 
weidegebied met goede grond en een voor de Veluwe en 
voor Gelderland in het algemeen uniek landschap. De oude 
sporen die de opmaat vormden naar de ontwikkelingen 
rondom de voormalige Zuiderzee tot de situatie vandaag 
zijn nu nog steeds zichtbaar en juist bij de ontwikkeling 
van Horst-Noord versterkt. De huidige eigenaren die hun 
grond te koop hebben aangeboden voor het windmolenpark, 
hebben hier kennelijk zelf geen oog meer voor. Maar 
de toerist zal zeggen: “ik ga niet op vakantie onder die 
windmolens”. Ook de toeristische sector in Zeewolde 
wordt hierdoor getroffen, omdat het uitzicht vanuit de vele 
campings aan het Randmeer verwoest wordt door het beeld 
van kingsize windmolens.

Waardering vanuit de westzijde Veluwe: Rijdend over de 
A28 is te zien hoe deze locatie op een natuurlijke wijze is 
ontstaan. Met zeven windmolens van welke hoogte dan 
ook is er geen zicht meer op de natuurlijke structuur. Het 
landschap als waarde is ineens compleet weg.

Conclusie bij Ad 4.3.6. en 4.3.8: Wordt het weidelandschap 
aangetast? Ja volledig, in alle dimensies. Het NRD heeft aan 
geen van genoemde bedreigingen enige aandacht besteed.

 
In het MER wordt aangegeven of maatregelen genomen 
dienen te worden om eventuele cultuurhistorische waarden 
te beschermen. Voor het aspect cultuurhistorie wordt in 
elk geval de kaart met Cultuurhistorische waarden van de 
provincie Gelderland uit de Provinciale Structuurvisie en de 
Omgevingsvisie gebruikt.

Voor het aspect landschap wordt in het MER aandacht 
besteed aan de landschappelijke effecten van de 
verschillende alternatieven. De inrichtingsalternatieven 
worden beoordeeld op hun landschappelijke effecten, mede 
op basis van een beschrijving van de bestaande situatie 
van die gebieden en de daar aanwezige landschappelijke 
karakteristieken. Rijkswaterstaat is betrokken als 
overlegpartner.
 
Voor de inrichtingsalternatieven worden zowel de invloed 
van opstellingen op het landschap beschreven (op meerdere 
schaalniveaus) als de kenmerken en kwaliteiten van die 
opstellingen zelf. Ook wordt de invloed op de waarneming 
van de opstellingen beschreven. Verder wordt de 
(recreatieve)beleving van de windturbines in het landschap 
aan de hand van visualisaties in beeld gebracht. Omdat ook 
dit onderzoek nog uitgevoerd moet worden, kunnen we nog 
niet vooruitlopen op de resultaten. 
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Vragen aan de MER bij conclusie Ad 4.3.6 en 4.3.8
• Welke historische, visuele en functionele betekenis en 

waardering van dit unieke landschap komen boven 
bij nader onderzoek (functioneel o.a. ook voor het 
toerisme.) Zie hiervoor het boek ‘Het hoofd boven water – 
geschiedenis van de Gelderse zeepolder Arkemheen 1356 
(806) -1916 gemeenten Nijkerk en Putten’ van auteur dr. 
Wim Hagoort.

• Wat zal het effect zijn op de aantrekkelijkheid van de 
streek Horst -Telgt als deel van het Randmeer en van 
Ermelo en voor Zeewolde voor wonen en toerisme?

Ad 4.3.10 Externe veiligheid
“ Het MER beschrijft hoe de veiligheid van omwonenden, 
verkeersdeelnemers en van personen in de onmiddellijke 
omgeving gewaarborgd is of kan worden.” (Pag. 38)

Kanttekening:
24 Wat betreft het effect van windturbines gepland voor 

het gebied Horst-Telgt zo dichtlangs de A28 verwijs 
ik in dit verband naar het volgende citaat uit een 
onderzoek document van Rijkswaterstaat, Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, met de titel “Veilig over 
Rijkswegen 2015, Deel C: Detailanalyses Oost-Nederland”: 
De A28 ter plekke: 
“Op de HRR zijn 9 aansluitingen en 7 verzorgingsplaatsen en op de 
HRL 9 aansluitingen en 6 verzorgingsplaatsen aanwezig. Op een 
traject met een met een lengte van circa 47 kilometer betekent dit 
gemiddeld elke 3 kilometer een aansluiting of verzorgingsplaats. 
Dit vraagt aan de weggebruiker vrijwel continu om een zekere 
aanpassingsvermogen en oplettendheid. Dit verhoogt de 
taakbelasting.” 
 
Nota bene: HRR betekent Hoofdrijbaan Rechts, HRL 
betekent Hoofdrijbaan Links. Zodoende moet worden 
geconcludeerd dat het plan als ongewenst moet 
worden geclassificeerd vanuit het perspectief van de 
weggebruiker. 
 
Bron: https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/
DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31 
&versienummer=1 (pag 15 van 25)

Conclusie Ad 4.3.10 Externe veiligheid : Een imposant 
bouwwerk als deze extreme windturbines is aandacht 
afleidend voor het verkeer en levert daarmee direct gevaar op 
voor de weggebruikers op de A28 ter hoogte van Horst-Telgt.

Voor het windpark is Rijkswaterstaat een overlegpartner. Zij 
worden betrokken bij het MER en indien de windturbines 
effect hebben op de veiligheid moet ook een vergunning bij 
Rijkswaterstaat worden aangevraagd. Op basis van een reeds 
gehouden overleg heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat zij 
geen problemen verwachten omtrent verkeersveiligheid.

In het MER wordt het effecten van het beoogde windpark 
op de veiligheid van de wegen onderzocht. Bij voldoende 
afstand tot de weg wordt de veiligheid geborgd. 

https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31 &versienummer=1
https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31 &versienummer=1
https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_152203_31 &versienummer=1
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Ad 4.3.12 Duurzame energieopbrengst en vermeden emissies
25 De energie die je met zeven molens van deze omvang 

opwekt, komt zeer waarschijnlijk slechts beperkt tot 
zijn recht. De kans is groot dat de windenergie hier 
gewonnen, aan het Nederlandse systeem slechts 
overbelasting van het landelijk net veroorzaakt. 
 
De investering kan rendabel lijken op microniveau, maar 
overall lijkt het verstandiger de investeringsmiddelen 
eerder te gebruiken ten gunste van de totale 
energietransitie. Met middelen bedoel ik vooral: 
materiaal en menskracht die nodig zijn voor de realisatie. 
Suboptimaal marktdenken overheerst dit plan. De niet 
haalbare inpassing voor mens, natuur en dier (Natura 
2000) geeft op zich al voldoende argumenten dit project 
op deze locatie te laten vervallen. TNO doet momenteel 
uitvoerig onderzoek in fieldlabs naar optimaal duurzame 
energieopwekking.  
Zie https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/
energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/
waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/
waterstof-uit-wind-op-zee/  
Mijns inziens is het moduleren van variërende 
windenergie op het net met vaste, gereguleerde 
vermogens minder efficiënt dan datzelfde windenergie-
vermogen gebruiken voor een directe toepassing als 
het omzetten van waterstof. Deze stelling moet echter 
geverifieerd worden bij TenNet, Liander en TNO. Mijn 
verwachting op grond van mijn stelling is dat op locatie 
Horst-Telgt met het beoogde windmolenpark slechts 
gedeeltelijk effectief is.

Conclusie Ad 4.3.12: Aansluitend bij diverse TNO-rapporten, 
kan gesteld worden dat een dergelijk vermogen opwekken 
met megawindturbines zoals op de locatie Horst-Telgt wordt 
beoogd, is tot 2030 inmiddels geen optie meer en na 2030 
nog een steeds een riskant streven als toevoeging aan het 
landelijk stroomnet. Minister Jetten heeft niet voor niets 
25 juni jongstleden een besluit genomen om kernenergie 
toe te voegen om te voorkomen dat projecten als Windpark 
Horst-Telgt vastlopende initiatieven worden.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in deze 
reactienota (hoofdstuk 2 onder 3 en 13). 

Resterende kritische kanttekeningen
26 Alles wat aan de orde komt in de NDR is kil en zakelijk 

en zonder waarden benoemd. Daarmee is het dus een 
“waardenvrij” stuk zonder de context in rekening te 
brengen waarbinnen de beoogde energietransitie moet 
en kan plaatsvinden. Het bewijs van deze stelling is 
dat er in de NRD geen uitspraken worden gedaan over 
Natura 2000, effect op bewoners en vermindering van 
leefomgeving en kwaliteiten en cultuurhistorische 
waarden van het landschap.

27 Na het in 2020 gepubliceerde MDPI-rapport Life Cycle 
Assessnent of Tall Onshare Hybrid Steel Windt Turbine 
Towers (zie https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3950/
htm) is onderzoek naar de life-cyclus (LCA) van het 
veel hogere type windturbines dat beoogd is voor het 
windturbinepark Horst-Telgt is nog niet geëffectueerd, 
of mogelijk nog volop gaande (voor zover ik heb kunnen 
nagaan).

Het klopt dat er in de NRD nog geen uitspraak is gedaan 
over de mogelijke effecten van het windpark. Dit komt in 
een later stadium in het MER. De NRD geeft weer wat er 
moet onderzocht. Doordat de onderzoeken nog moeten 
beginnen is het inderdaad nog niet duidelijk wat de effecten 
zijn.
 
 
 
 
In het MER zullen we ook ingaan lifecycle en de 
circulariteit, re-use en recycle mogelijkheden van 
windturbine(onderdelen).

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/waterstof-uit-wind-op-zee/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/waterstof-uit-wind-op-zee/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/waterstof-uit-wind-op-zee/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/waterstof-uit-wind-op-zee/
https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3950/htm
https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3950/htm
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Zienswijze Reactie
Mijn eindconclusie is:
1 Er is nut noch noodzaak tot plaatsing van de 

windturbines op de locatie Horst-Telgt. Het NRD-rapport 
biedt geen verantwoord en reëel kader voor een positief 
besluit over dit projectplan.

2 Ik sluit mij van harte aan bij de conclusie van 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe in hun 
zienswijze (Harderwijk 30 mei 2022): “Wij zijn van 
mening dat een MER effecten in beeld moet brengen 
en deze moet beoordelen. Vanuit dat gezichtspunt 
bevreemdt het ons ten zeerste dat paragraaf 2.7 NRD 
onomwonden en voorbarig stelt dat ‘de ontwikkeling van 
energiepark Horst en Telgt op deze locatie past’. Of dat 
het geval is, zou de uitkomst van een MER moeten zijn 
en niet het vertrekpunt.” Overigens sluit ik mij 100% aan 
bij de zienswijze van Vogelbeschermingswacht Noord-
Veluwe als aanvulling op die van mij.

3 Er is sprake van een onvoldoende solide vertrouwensbasis 
in het NRD-rapport (wat ook de voormalige 
gemeenteraad van Ermelo is aan te rekenen).

4 De nieuwe koers die minister Jetten vaart met het besluit 
op korte termijn twee kerncentrales in Borsele te bouwen.

Ik vertrouw erop dat mijn conclusies en vragen aan het 
MER bij de kanttekeningen die betrekking hebben op de 
relevante hoofdstukken en paragrafen van de NRD het MER 
stimuleren op saillante onderdelen die ik heb uitgevraagd, 
waar mogelijk onafhankelijk en gedegen onderzoek te doen, 
en er toe over te gaan de locatie Horst-Telgt af te keuren voor 
welke windpark dan ook.

De zienswijzen over nut en noodzaak, de 
vertrouwens basis en kerncentrales zijn hierboven 
beantwoord. Voor de beantwoording van de zienswijze 
van de vogelbeschermingswacht verwijzen we naar 
de beantwoording van zienswijze 1 en de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 12. 

Het project bevindt zich nog in de onderzoeksfase. We 
kunnen nog niet vooruitlopen op de resultaten. 

 3.19 Zienswijze 19 (bewoner Putten)

Zienswijze Reactie
Hierbij reageren wij op uw voornemen om voor het NRD 
Windpark Horst en Telgt een verkenning uit te voeren. Wij 
zien de urgentie van de energietransitie, desondanks hebben 
wij een aantal zorgen en aandachtspunten. Wij wonen zelf 
aan de zuidkant van het mogelijk toekomstige windpark. 

Het is belangrijk dat buurtbewoners, en specifiek mensen 
met grond in de omgeving, financieel kunnen participeren 
in het windmolenpark. Dit is nodig om wrijving tussen 
bewoners te voorkomen. Wij zien graag een concreet 
uitgewerkt plan hiervoor.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar hoofdstuk 2 onder 9.

In Horst aan de noordzijde van het mogelijke windpark 
is een manege gelegen waar wordt paardgereden. Het is 
belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke 
gevolgen voor de paarden cq. deze manege en eventuele 
andere locaties met paarden. Zelf rijden we overigens ook 
op deze manege en/of door het gebied. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan schrikreacties door geluid of slagschaduw 
met potentiële valpartijen tot gevolg. Een enkel verslag 
van een paardenhouder op een andere locatie is hiervoor 
onvoldoende.

Uit de literatuur over verstorende effecten (schrikreacties) 
van windturbines op zoogdieren lijken effecten niet aan de 
orde zijn of dat zoogdieren snel wennen aan deze verstoring. 
In hoeverre soorten kunnen wennen aan verstoring verschilt 
per soort en is mede afhankelijk van aard en omvang van de 
verstoring en de mate van verstoring in de uitgangssituatie. 
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Zienswijze Reactie
In het zoekgebied voor molens van het mogelijk toekomstige 
windpark broeden weidevogels als de grutto, kievit, 
scholekster en tureluur. Weidevogels en windmolens gaan 
niet samen. Ons voorstel is dat het windmoleninitiatief 
jaarlijks een bedrag overmaakt aan een agrarische 
natuurvereniging in de Arkemheenpolder, aan de andere 
zijde van de snelweg. Op die manier wordt een alternatief 
broedgebied gestimuleerd. Dit is grondgebied van de 
gemeente Putten. Een alternatief is dat de provincie extra 
geld vrijmaakt voor agrarisch natuurbeheer om het verlies 
aan broedgebied te compenseren.

De initiatiefnemers zijn voornemens om een 
omgevingsfonds op te richten. Aan welke onderwerpen dit 
wordt verdeeld is nog niet duidelijk. Dit zal ook de komende 
maanden verder worden ingericht. We nodigen u wederom 
uit om hierover mee te denken en dit punt aan te dragen. 
We verwijzen hiervoor ook naar de algemene beantwoording 
in hoofdstuk 2 onder 9.

Vanuit het ecologisch onderzoek komen mogelijk 
mitigerende of compenserende maatregelen naar voren. 
Agrarisch natuurbeheer is dan een mogelijke invulling. 
De mitigerende of compenserende maatregelen worden 
bekostigd door de initiatiefnemer. 

Kijk alstublieft naar technische oplossingen om de 
slagschaduw en het geluid voor buurtbewoners te beperken. 
Op die manier wordt overlast beperkt. Ideeën hiervoor 
kunnen zijn gebruikmaken van resonantie, uilenveren en 
transparante wieken die minder schaduw geven.

In het MER zal worden ingegaan op geluid en slagschaduw. 
Tevens zullen hier ook mitigerende maatregelen inzichtelijk 
worden gemaakt. Verder staan de initiatiefnemers er ook 
open voor om bij de tender voor de windturbines geluid en 
slagschaduw als criteria mee te nemen. Hierover zal na de 
vergunning over gepraat kunnen worden. 

Het potentiële gebied voor de windmolens ligt aan de rand 
van een coulisselandschap en qua uitstraling lijkt het ook op 
een polder. Een windmolen hoger dan 200 meter is te groot 
en past niet in dit gebied. Ons verzoek is om een maximum 
hoogte van 200 meter aan te houden, waarbij kleiner van 
ons natuurlijk altijd mag.

In het hoofdstuk landschap van de MER worden de effecten 
op het landschap in beeld gebracht binnen de bandbreedte 
van 200 tot 250m. Op basis van de onderzoeksresultaten 
kiezen de overheden aan de hand van een belangenafweging 
een voorkeursalternatief. Voor een beschrijving van dit 
proces verwijzen we naar de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 onder 4. 

Er dient geregeld te zijn dat de afvoer van windmolens 
op duurzame wijze plaatsvindt, op het moment dat de 
windmolens over vele jaren zijn afgeschreven.

De ontmanteling van het windpark maakt onderdeel 
uit van het project. Wanneer de windturbines niet meer 
nodig zijn worden de windturbines verwijderd. Deze 
verwijdering zal volgens de dan geldende sloopregels en 
hergebruiksmogelijkheden worden uitgevoerd. 

 3.21 Zienswijze 21 (bewoner Ermelo)
Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is grotendeels gelijk aan zienswijze 4a en 
aangevuld met de onderstaande informatie en aanvullende 
opmerkingen.
Ik woon in/in de buurt van het zoekgebied. 

Voor het deel dat overeenkomst met zienswijze 4a wordt 
verwezen naar de beantwoording van deze betreffende 
zienswijze. Voor het overige is hieronder onze reactie 
opgenomen. 

Graag zou ik de erg hoge windmolens niet vanaf bv de 
heide of vanuit mijn woongebied, deze extreme hoogte zijn 
eigenlijk alleen voor op zee en NIET voor op land. 

Voor het MER zullen verschillende visualisaties worden 
gemaakt vanuit verschillende punten. Dit zal inzicht geven 
vanaf waar de windturbines zichtbaar zijn. Mogelijk kan er 
niet worden voorkomen dat u de windturbines zichtbaar 
zijn vanaf u woongebied of vanuit de heide. 

Vooral de geluidsoverlast die deze grote windturbine met 
zich meebrengt is helemaal nog niet bekend op land. 

Voor het beoordelen van de aspect geluid worden de effecten 
berekend. De berekeningen worden uitgevoerd met in 
achtneming van gevalideerde meet- en rekenvoorschriften. 
Representatieve windturbinetypes worden doorgerekend. 
Hiervoor worden turbinespecifieke kenmerken, zoals het 
volgens vaste voorschriften vastgestelde brongeluid van de 
betreffende turbine, bij de fabrikant opgevraagd. Op deze 
manier zijn de effecten goed te bepalen.

De geluidsgolven dragen over land zich anders dan over 
water. Als er bv een feest is in Zeewolde hoor ik dit bij mijn 
woning, dus ben bang dat ik de windturbines ook constant 
zal horen. 

Het klopt dat de geluidsgolven zich anders gedragen over 
land dan water. Dit zal in het geluidsonderzoek worden 
meegenomen. Wel geldt dat u, afhankelijk waar u woont, de 
windturbines soms zult horen.
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Zienswijze Reactie
a Milieuschade in dat gebied voor de vogels en de das.
b Onder de windturbine zal niet gebouwd mogen worden. 

Neem ik aan 
c Welk stroomnet gaan ze gebruiken voor afvoer van de 

opgewekte energie? Moet dit met hoogspanningskabels 
boven de grond? 

Graag verzoek ik u met het bovenstaande bij het opstellen 
van het milieueffectrapport en in de verdere besluitvorming 
rekening te houden. Ik verzoek u mij op de hoogte te 
houden. 

In het MER zal onderzoek worden uitgevoerd naar de 
mogelijke effecten op vogels en das. Verder klopt het 
inderdaad dat onder de windturbines niet gebouwd mag 
worden. Dit lichten we toe in het onderzoek externe 
veiligheid dat voor het windpark wordt opgesteld.
Omtrent de hoogspanningskabel valt het volgende te 
vermelden, het windpark is voornemens om aan te sluiten 
op onderstation Harderwijk. Hiervoor zullen ondergrondse 
kabels worden getrokken.

 3.22 Zienswijze 22 (ontwikkelaar duurzame  
  energie)

Zienswijze Reactie
Wij hebben met interesse kennisgenomen van de 
concept NRD voor het beoogde windpark Horst en Telgt 
in de gemeenten Ermelo en Putten. In reactie op de ter 
inzagelegging hiervan ontvangt u hierbij onze zienswijze in 
de vorm van een tweetal suggesties. 

Paragraaf $3.4.3 Ontwikkeling inrichtingsalternatieven 
In de NRD worden geen posities van windturbines 
benoemd aangezien deze worden vastgesteld in het 
voorkeursalternatief, wel worden er bandbreedtes gegeven 
waarbinnen inrichtingsalternatieven van elkaar kunnen 
verschillen. 
Er wordt hierbij een bandbreedte gegeven van 5 à 8 
windturbines met een hoogte van 200 à 250 meter. Kunnen 
we er daarbij vanuit gaan dat de milieueffecten voor deze 
volledige bandbreedten worden bepaald en vergeleken 
binnen de MER? 

In het MER zal inderdaad de milieueffecten worden 
onderzocht binnen de bandbreedte. De bedoeling is dat 
alle milieuinformatie binnen de bandbreedte wordt 
weergegeven. Hierom kunt u ervanuit gaan dat de volledige 
bandbreedte wordt onderzocht.

Aangezien de verschillende inrichtingsalternatieven niet 
expliciet benoemd staan in de NRD adviseren wij om binnen 
de genoemde bandbreedte in ieder geval een variant op te 
nemen waarbij alle turbines in de eerste lijn langs de A28 
in een lijnopstelling komen te staan zodanig dat voor deze 
lijnopstelling de ruimtelijke structuur van de A28 wordt 
gevolgd door middel van een vaste afstand van de turbines 
tot de as van de rijbaan.

Het door u genoemde inrichtingsalternatief kan als 
mogelijke optimalisatie worden beschouwd en kan al 
zodanig in het MER op haalbaarheid worden bekeken. 
Mogelijk vindt de landschapsarchitect een betere 
optimalisatie voor het onderwerp landschap. 

Paragraaf $4.2.4 Energieopbrengst 
In deze paragraaf wordt genoemd dat wordt vergeleken 
op basis van het maximaal haalbare opgesteld vermogen 
per gebied. In onze ogen zou dit de maximaal haalbare 
elektriciteitsproductie moeten zijn in plaats van het 
opgesteld vermogen. 

Doordat de onderzoeken van het planMER-deel op een hoger 
abstractieniveau plaatsvindt is er gekozen voor opgesteld 
vermogen. Dit geeft voldoende informatie om te bepalen 
of een gebied geschikt is of niet. In het projectMER zal 
wel worden ingegaan op de elektriciteitsproductie van de 
mogelijke opstellingen.

Daarnaast zijn wij van mening dat niet alleen de maximale 
energieopbrengst relevant is, maar dat een goede 
energiemix in de toekomst steeds relevanter zal worden. 
Wij adviseren dan ook om in de MER-procedure het gehele 
zoekgebied “Nuldernauwkust”, zoals benoemd in de RES 1.0 
Noord-Veluwe, te beschouwen voor zowel windenergie als 
zonne-energie. 
Wij danken u voor de geboden mogelijkheid een zienswijze 
in te dienen en worden graag op de hoogte gehouden van 
het verdere verloop van de procedure. 

De provincie hecht waarde aan een juiste energiemix in de 
RES-regio’s en streeft in het kader van een goede net-balans 
naar deze mix. De planMER en projectMER worden 
opgesteld ten behoeve van het voorliggende initiatief. 
Omdat zonne-energie geen onderdeel uitmaakt van het 
initiatief en omdat er in Ermelo een moratorium voor zon 
geldt maakt zon geen onderdeel uit van de voorgenomen 
MER.
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 3.24 Zienswijze 24 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is eensluidend met zienswijze nr. 4a met 
uitzondering van de onderstaande toevoeging:
Klompenpad wordt er niet mooier op. Jammer!!! Voor de 
natuur en voor het randmeer (natura 2000 gebied). 

Voor het deel dat overeenkomst met zienswijze 4a wordt 
verwezen naar de beantwoording van deze betreffende 
zienswijze. Voor het overige is hieronder onze reactie 
opgenomen.

Het klompenpad, Pelserpad, ligt buiten het zoekgebied van 
de windturbines. De windturbines zullen bij doorzichten 
en open plekken richting het randmeer waarneembaar 
zijn bij het belopen van dit pad. In de projectMER in de 
hoofdstukken Landschap, Cultuurhistorie en Natuur wordt 
in beeld gebracht wat de effecten van de windturbines is op 
deze onderwerpen.

 3.34 Zienswijze 34 (bewoner Ermel0)

Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is eensluidend met zienswijze nr. 4a 
aangevuld met onderstaande informatie:
a Wij wonen in de buurt van het zoekgebied. 
b Onze bedrijven zijn gelegen in de buurt van het 

zoekgebied en houden zich bezig met telecommunicatie 
en online support. 

Oorspronkelijk was in Horst-Noord een bedrijventerrein 
gepland, maar doordat de dassen hier hun leefgebied 
hebben, is onze wijk ‘De Horsterbrinken’ zorgvuldig in het 
landschap ingepast. Wij hebben het geluk dat wij hier onze 
woning konden kopen. 

Bij de start van de bouw van het plan ‘De Horsterbrinken’ in 
2007 vroeg de toenmalige wethouder Eddy Bilder ons, ons 
aan te passen aan het buitengebied ‘waar men elkaar kent, 
groet en naar elkaar omziet’.

Hij sprak tevens de wens uit dat het project uit zal monden 
in een perfect stukje Ermelo waarin mensen elkaar niet 
alleen ruimte geven maar ook omzien naar elkaar en hun 
omgeving. Wij vonden en vinden dit een mooi streven en 
dit is volgens ons goed gelukt. De betrokkenheid is groot. 
Nabuurschap en de betekenis daarvoor dient daarom 
meegenomen te worden in het plan. 

Het landschap is uiteindelijk zo ontwikkeld dat het in 2018 
werd genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke 
kwaliteit. De meeste websites met de informatie hierover 
zijn inmiddels vernieuwd maar voor de achtergrond van 
het ontstaan is dit een mooi artikel: https://www.destentor.
nl/ermelo/kasteel-horloo-in-ermelo-maakt-kans-op-
geldprijs~a996fae4/ 
‘De Horsterbrinken’ is een uniek stukje Ermelo en daar 
hebben wij onze woning heel bewust op gekocht en we zijn 
er zuinig op. Om zo landelijk en rustig te kunnen wonen is 
een hoge prijs betaald. Inmiddels wonen wij hier bijna 15 
jaar en wij genieten nog dagelijks van de flora en fauna in 
deze rustige buurt. 
Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat tijd 
doorbrengen in het groen energie geeft en het welzijn van 
mensen bevordert. Mega hoge windturbines zullen de rust 
voor mens en dier in dit gebied ernstig verstoren en hun 
welzijn verslechteren. Dit plan is daarom een slecht plan. 

Voor het deel dat overeenkomt met zienswijze 4a wordt 
verwezen naar de beantwoording van deze betreffende 
zienswijze. Voor het overige is hieronder onze reactie 
opgenomen. 

 

Windturbines zijn noodzakelijk om duurzame energie op te 
wekken en deels te voldoen aan de energiebehoefte van de 
gemeente Ermelo. De effecten van de windturbines op mens, 
dier en ruimtelijke kwaliteit worden in het MER in beeld 
worden gebracht. Het bevoegd gezag zal bij bepaling van het 
voorkeursalternatief een afweging tussen de verschillende 
belangen maken. Deze belangen betreffen onder andere de 
effecten op natuur, mensen, landschap en de opbrengsten 
van de duurzame opgewekte energie. Voor een toelichting 
op het vervolgproces verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 4. 

https://www.destentor.nl/ermelo/kasteel-horloo-in-ermelo-maakt-kans-op-geldprijs~a996fae4/
https://www.destentor.nl/ermelo/kasteel-horloo-in-ermelo-maakt-kans-op-geldprijs~a996fae4/
https://www.destentor.nl/ermelo/kasteel-horloo-in-ermelo-maakt-kans-op-geldprijs~a996fae4/
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 3.44 Zienswijze 44 (ondernemer Putten)

Zienswijze Reactie
Doormiddel van deze e-mail dien ik een zienswijze in 
tegen het Windpark Horst en Telgt 2022-007407 wegens 
geluidsoverlast, slagschaduw en het op slot zetten van ons 
bedrijf.

We nemen kennis van uw opmerking dat u tegen het 
windpark bent. We verwijzen in dat kader ook naar de 
algemene beantwoording over weerstand in hoofdstuk 2 
onder 3 in deze reactienota. De onderwerpen die u benoemt 
zoals geluid en slagschaduw zullen worden onderzocht in 
het MER.
Voor de beantwoording over het op slot zetten van uw bedrijf 
verwijzen we naar hoofdstuk 2 onder 6.

 3.45 Zienswijze 45 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Met deze brief geef ik mijn zienswijze. Ik verzoek u de 
onderstaande criteria te betrekken bij uw MER. 
a Landschappelijke inpassing
b Flora en Fauna 
c Effecten op bewoners

a Landschappelijke inpassing
Er wordt tot nu toe te weinig aandacht besteed aan het 
unieke cultuurhistorische landschap van Horst en Telgt. Op 
de geplande locatie is een uitzichtpunt waar een bord staat 
dat door De Veluwe, Stichting Natuur & Milieuplatform 
Ermelo en de Provincie Gelderland is geplaatst. De tektst op 
het bord luidt: 
Voor u ziet u het landschap waarin u het verst kunt kijken: het 
slagenlandschap. Op heldere dagen kunt u hier ver om u heen kijken en 
ziet u achter de snelweg het Randmeer en de bossen van Flevoland. 

Op hetzelfde bord is te lezen: Op diverse percelen is een 
beheersovereenkomst met de provincie afgesloten om later in het seizoen 
te maaien, waardoor grassen en wilde planten een vegetatie vormen 
die gunstig is voor verschillende soorten weidevogels. Om het open en 
weidse karakter van het gebied in stand te houden, is bewoning en 
bebouwing in dit open gebied niet toegestaan. 

Ook het Ontwikkelperspectief Horst en Telg, projectnummer 
20191109, uit maart 2021, gaat uitvoerig in op de unieke 
landschappelijke kwaliteiten van de buurtschappen Horst 
en Telgt. In het ontwikkelperspectief staat onder andere: ten 
westen van de Riebroeksteeg liggen de laaggelegen graslanden van het 
Riebroek. Dit is een oud cultuurlandschap dat dateert uit de 14e eeuw. 
De oude kavelstructuur is hier nauwelijks veranderd. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden vna de unieke 
landschapswaarden van de plak waar nu de windmolens 
gepland worden. Wij zijn van mening dat hiermee een 
eeuwenoud uniek landschap voorgoed wordt verwoest 
en zouden graag zien dat nader onderzoek wordt gedaan. 
Wordt voldoende rekening gehouden met de nadelige 
effecten op het landschap? Is het het waard een uniek 
landschap op te offeren voor windmolens? Is bebouwing 
toegestaan? 

Het ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt is een 
beleidsplan wat richtlijnen en regels aangeeft over het 
afwegingsgebied (een afgebakend gebied weergegeven 
op pagina 12 van dit beleidsplan). Het beleidsplan sluit 
grotere onderwerpen zoals grootschalige woningbouw 
of grootschalige opwekking van duurzame energie 
uit, omdat dit buiten het afwegingsgebied van het 
ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt valt en het 
maatwerk vereist om dit goed in te passen in het 
landschap. Het MER zal de effecten voor het landschap 
in beeld brengen. In een apart hoofdstuk worden de 
cultuurhistorische aspecten beschouwd.
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Zienswijze Reactie
b Flora en Fauna
Het eerder aangehaalde bord stelt: Door de openheid van het 
slagenlandschap foerageren hier veel water- en weidevogels. In de 
winder zijn dat de meerkoeten en knobbelzwanen, in de zomer zijn dat 
onder andere de kieviten en grutto’s. In ieder jaargetijde komen hier 
vogels voor, want ook is dit gebied een goede verzamelplaats voor vogels 
die in de herfst naar het zuiden trekken of juist vanuit hun winterverblijf 
terugkomen in het voorjaar. 

Het Ontwikkelperspectief Horst en Telgt schrijf: door de 
openheid en lage ligging is het open weidegebied bijzonder geschikt 
voor weidevogels. De belangrijkste wiedevogelgebieden zijn Riebroek 
en het gebied langs de Schaapsdijk. Soorten die hier voorkomen zijn 
tureluur, grutto, kievit en scholekters (….) in het gebied zijn diverse 
natuurwaarden aanwezig, waaronder locatiegebonden waarden zoals 
dassenburchten (….) voor een aantal andere soorten, bijvoorbeeld de 
steenuil of vleermuizen geldt dat de trefkans in het hele gebied aanwezig 
is. Daarom moet er voor elke ontwikkeling een natuuronderzoek 
opgesteld worden. Hierin moet een toetsing plaatsvinden aan de Wet 
Natuurbescherming (o.a. gebieds- en soortenbescherming) en het Gelders 
Natuur Netwerk. 

Wij vrezen voor de nadelige effecten van de windmolens 
voor de kwetsbare natuur in het gebied. Wat zijn de gevolgen 
van zulke hoge windturbines op de vogeltrek? Wat is de 
invloed van de windturbines op het welzijn van voornoemde 
dieren? Wat zijn de gevolgen voor het uilenbestand? 

De gevolgen voor vogels en vleermuizen, maar ook voor 
Natura-2000 gebieden en het Gelders NatuurNetwerk 
worden nog onderzocht. Momenteel is het nog niet 
bekend wat de gevolgen zijn en invloed is. Deze 
achtergrondrapporten zijn belangrijke input voor 
het MER en worden, bij de terinzage legging van het 
ontwerpinpassingsplan, ook openbaar gemaakt.

c Effecten op bewoners
Wij wonen op de X en dus heel er dicht op het geplande 
windpark. Wij maken ons ernstige zorgen over 
geluidshinder en de slagschaduwen. Hierbij vragen wij 
speciale aandacht voor de effecten en de bijkomende 
gezondheidsrisico’s voor ons als bewoners van het gebied. 
In de toekomst zal er regelgeving komen voor de afstand 
van windmolens tot bebouwing. Wij verzoeken u met klem 
rekening te houden met toekomstige wet- en regelgeving op 
dit gebied. Daarnaast vragen wij ons af of de geluidshinder 
en effecten van slagschaduw nadelige gevolgen voor ons 
heeft. 
Ik vertrouw erop dat u mijn zienswijze serieus in 
overweging neemt. 

Geluid en slagschaduw zullen speciale aandacht krijgen in 
het MER en zullen beiden worden onderzocht. Tevens is er 
in het MER aandacht voor gezondheid.

Voor de beantwoording van de zienswijze over de 
afstandsnormen verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6.
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Zienswijze Reactie
Als landeigenaar binnen het betreffende gebied wil ik 
graag via deze weg mijn zienswijze over het voornemen tot 
uitvoering tot uitvoering van de verkenning en het concept 
onderzoeksagenda milieu en het participatieplan ter 
kennismaking geven.

Paragraaf 3.4.3 Ontwikkeling inrichtingsalternatieven.

Om de openheid van het gebied zoveel mogelijk te bewaren 
lijkt het mij logischer om 1 lijnopstelling van windturbines 
zo direct mogelijk langs, en contouren volgend van, de A 28 
te realiseren. 

Paragraaf 4.2.4 Energieopbrengst.

Het zoekgebied RES loopt van Nulde tot Horst, Invulling 
windpark blijft beperkt tot het gebied Horst (Riebroek), 
daardoor wordt in een relatief klein gebied een grote 
inbreuk gepleegd wat betreft het open landelijk gebied. 
Waarom wordt niet naar het hele gebied, dus van Nulde 
tot Horst, gekeken om windturbines te plaatsen zodat een 
rustigere invulling van het beoogde vermogen in het gebied 
te realiseren is.

Ik dank u voor de geboden mogelijkheid een zienswijze in 
te dienen en wil graag op de hoogte blijven van het verdere 
verloop van de procedure.

In de eerste plaats verwijzen we voor de beantwoording van 
deze zienswijze we naar de beantwoording van zienswijze 22 
in deze reactienota. 

De commissieMER heeft ook geadviseerd om buiten de 
grenzen van het plangebied te kijken (zie hiervoor ook 
onze reactie in hoofdstuk 5). Het plangebied in de NRD 
is gebaseerd op de beperkingen binnen het zoekgebied 
Nuldernauwkust. Wel zullen we dit uiteenzetten in de 
locatieonderbouwing. In de locatieonderbouwing van het 
MER gaan we hier dieper op in. 

 3.48 Zienswijze 48 (ondernemer Putten)

 3.63 Zienswijze 63 (bewoner Ermel0)

Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is eensluidend met zienswijze 4a aangevuld 
met onderstaande informatie:
Ik woon in de buurt van het zoekgebied. En ben voorstander 
van het plaatsen van windmolens in parken op zee. Het 
natuurlijk en landelijk karakter van Telgt en Horst kan 
daarom ongeschonden blijven. 

Voor het deel van de zienswijze dat overeenkomt met 
zienswijze 4a verwijzen we naar de beantwoording van 
zienswijze 4a.

We nemen kennis van uw standpunt dat u voorstander 
bent van windparken op zee. Echter, in Nederland hebben 
we momenteel én windenergie op zee én zonne-energie 
én windenergie op land nodig om de doelen te bereiken. 
Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 2. In het MER worden 
de effecten op landschap en natuur onderzocht en betrokken 
bij de keuze voor het voorkeursalternatief.
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 3.70 Zienswijze 70 (meerdere indieners)

Deze zienswijze is ook ingediend door indieners nr. 135 en 139.

Zienswijze Reactie
Het grootste gedeelte van mijn leven woon ik aan de 
Buitenbrinkweg. Een prachtige plek die al meer dan 100 jaar 
in de familie zit. Veel hebben wij moeten accepteren. Veel 
waar wij nooit een bezwaar tegen hebben gemaakt. Enkele 
voorbeelden zijn de komst van de snelweg, maar ook een 
loonbedrijf met flink geluid en stankoverlast bijvoorbeeld. 
Jarenlang bezig geweest om na mijn scheiding een huis te 
mogen bouwen op eigen grond samen met mijn ouders. 
Zodat het voor mij en de kinderen ook haalbaar was om 
weer een fijn thuis te krijgen en ik zelfvoorzienend ben en 
niet mijn hand hoef op te houden. In de periode waarin de 
gemeente het ons soms zo moeilijk maakte werd ook de 
procedure voor het zonneveld opgestart en er snel doorheen 
gedrukt. Iets waar mijn gezin, maar ook mijn ouders 
dagelijks vreselijk veel hinder van ondervinden. Er was van 
te voren een heel mooi plan geschetst, maar helaas wordt 
dat niet gerealiseerd. 

En dan nu ook zoekgebied voor windmolens. Waar zit de 
gemeente met zijn gedachten. Hoe zonde is het om het 
hele landelijke beeld van Ermelo zo te verpesten. En wat 
te denken van de prachtige weidevogels en reeën. Deze 
arme beesten hebben al flinke hinder van de zonnepanelen. 
Het maakt ze angstig. En nu straks ook nog windmolens. 
Laat het stuk verder met rust. Laten we het stukje 
windmolenvrije vogelrust- en broedgebied rondom het 
Wolderwijd behouden voor de natuur; een onverstoord en 
gezond leven voor de inwoners van Horst/Telgt/West; een 
rustige Groevenbeekse heide-horizon voor de wijk Zuid en 
tenslotte een ontspannen vrijetijdsbestedingsgebied voor de 
inwoners van Ermelo en recreanten rondom strand Horst, 
Nulde en Zeewolde. 
Ik begin met een opsomming van mijn zienswijze, waarom 
deze molens beter niet tussen Horst en Nulde geplaatst 
kunnen worden. Ook draag ik energie-alternatieven aan.

1 Landelijke ontwikkelingen
Binnen de politiek is discussie gaande over het plaatsen van 
deze grote windmolens op land. Hoe verder het land in, hoe 
duurder het nl. Wordt. Op zee 1,2 tot 2,5 cent per kilowattuur 
en op land in Ermelo 4,1 cent per kilowattuur. Volgens TNO 
maakt het voor het net en voor het klimaat niet uit of de 
turbine op land staat of op zee. De windmolens kunnen dus 
beter op zee. De opbrengst op zee is veel groter en minder 
belastend voor de inwoners van dit land.  
www.windalarm.org/tno 

 
 
 
 
 
We herkennen de discussie over wind op land, maar ook over 
andere duurzame energiebronnen in Nederland. Voor wind 
op land gelden andere uitdagingen en aandachtspunten 
dan voor wind op zee, of zonne-energie of kernenergie. 
Uitgangspunt van het klimaatakkoord en het recente beleid is 
dat zowel wind als land en wind op zee ontwikkeld moeten 
worden om aan onze tussendoelstelling voor 2030 (55% 
CO2-reductie) te voldoen. In aanvulling hierop verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 2.

De overheid heeft een zorgplicht en gezondheidsplicht naar 
haar inwoners, voorzorgsprincipe m.b.t. de verschillende 
afstandsnormen/hoogtes i.r.t. de schadelijkheid op 
gezondheid en leef-kwaliteit. Er moet eerst nader onderzoek 
gedaan worden, voordat ze geplaatst worden. Een heldere 
afstandsnorm bij deze grote windmolens is van belang voor 
de gezondheid van Ermelose inwoners.

Voor de beantwoording over de afstandsnormen wordt 
verwezen naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 
onder 6. 

http://www.windalarm.org/tno
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Zienswijze Reactie
Het kabinet zet naast Borsele in op 2 extra kerncentrales, 
deze energie is betrouwbaarder, want niet afhankelijk van 
wind en draagt bij aan de klimaatdoelen door weinig CO2. 
Gaan kerncentrales de windenergie op land vervangen? 
Waarom wordt er dan nu veel geld geïnvesteerd in 7 
windmolens? www.Rijksoverheid.nl. Ook Groot-Brittanië 
investeerd in de bouw van mini-kerncentrales. Een 
minicentrale levert bijna 500 megawatt aan energie. Dat 
zijn ruim 160 windturbines van 250 meter hoog.

In Nederland is het belangrijk dat er een duurzame 
energiemix komt. Naast windenergie en zonne-energie kan 
kernenergie hier ook een bijdrage aanleveren. Echter geldt 
dat kernenergie niet de windturbines zullen vervangen, 
maar een aanvulling zijn op de gezamenlijke energiemix.

Nationale planschade door de windmolens loopt volgens 
TNO in 2022 al op tot 15,5 miljard euro.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 
onder 7.

Het effect van windmolens kan leiden tot ecosysteem-
veranderingen (EU vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, 
vastgesteld door de minister van Natuur en Stikstof ) Zie 
wozep-onderzoek 2018. Vervolgonderzoek is eerst nodig in 
het kader van het Wozep en MONS (Monitoring Onderzoek 
Natuurherstel en Soorten bescherming) is voorzien.  
Bron: Helpdesk Stikstof en Natura 2000.

In het MER zal worden ingegaan op de ecologische effecten 
van het windpark. Hierbij zal ook aandacht worden besteed 
aan aanvaringsslachtoffers door het windpark. Verder zal 
er ook worden ingegaan op de verschillende beschermende 
soorten en stikstof.

Het electriciteitsnet is vol. Dit geldt ook voor Liander en 
Tennet in Gelderland. www.Liander.nl. Actuele knelpunten 
Noord-Veluwe. Verdeelstation Ermelo en Harderwijk hebben 
hun maximale capaciteit bereikt. Waarom 7 windmolens 
in Ermelo, terwijl mogelijk elders meer ruimte is, begrijp ik 
daarom niet. Komen er in Ermelo naast windmolens, ook 
nog hoogspanningsmasten bij? 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 
onder 13.

Graag hoor ik ook van u of de energie die opgewekt wordt 
met de windmolens uitsluitend gebruikt gaat worden voor 
de Gemeente Ermelo en Putten. Niet dat het voor andere 
Gemeenten benut gaat worden. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 16.

Bewoners dienen geen invloed kwijt te raken op de door 
hen gewenste invulling van hun leefomgeving. De gevolgen 
van het windmolenpark voor de omgeving dienen daarom 
volledig inzichtelijk gemakt te worden bij de individuele 
omwonenden voor het plan kan worden vastgesteld. 

In het MER zullen de milieueffecten inzichtelijk worden 
gemaakt. Op basis hiervan wordt het effect van het 
windpark inzichtelijk voor de omgeving, waarbij voor geluid 
en slagschaduw dit ook zeker op individueel niveau wordt 
berekend. 

De komst van deze windmolens mag in de directe omgeving 
niet leiden tot bouw- en ontwikkelingsbeperkingen. Indien 
dit niet voorkomen kan worden, dient ook de daaruit 
voortvloeiende schade voor vergoeding in aanmerking te 
komen. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a regel 
12.

2 Effecten op de mens en omgeving
Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, 
slagschaduw en knipperlichten. Hoe hoger de molen, hoe 
groter de borm. In de nabije omgeving is er sprake van 
laagfrequente drukgolven. Dit betekent dat de kinderen van 
kinderdagverblijf Knorretje en de kinderen van de Goede 
Herder School daaraan dagelijks blootgesteld worden de 
eerste 4 tot 12 jaar van hun leven, gedurende 6 tot 10 uur per 
dag. 

In het MER wordt aandacht besteed aan uw 
opmerkingen over laagfrequent geluid, slagschaduw en 
obstakelverlichting. Scholen zijn volgens de wet gevoelig 
objecten waarvoor specifieke geluid- en slagschaduwnormen 
door de provincie zullen worden vastgesteld. 

Omwonenden van windmolens rapporteren wereldwijd 
identieke klachten: chronische slaapproblemen, hoofdpijn, 
tinnitus, een drukgevoel op de orden, vertigo, visusklachten, 
luchtwegproblementachycardie, prikkelbaarheid, 
concentratie – en geheugenproblemen, angstgevoelens 
samengaande met de sensatie van inwendige pulsaties 
of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand. 
Oorzaken: - deels- hoorbare geluid van turbines, voelbare 
vibraties, slagschaduw op de woningen, de knipperende 
lichten op de turbines en de visuele impact. Daarnaast 
geeft waardedaling van het huis extra stress. Bron: diverse 
verwijzingen Windalarm.nl waarin vele onderzoeken met 
wetenschappelijke bronnen worden genoemd. 

Aan gezondheid wordt nadrukkelijk aandacht besteed in het 
MER. Hiervoor zullen de actuele wetenschappelijke artikelen 
mee worden genomen. Op basis hiervan is het mogelijk om 
conclusies te trekken over de effecten van windparken op 
gezondheid.
Voor planschade verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 7.

http://www.Rijksoverheid.nl
http://www.Liander.nl
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Zienswijze Reactie
Huidige windmolens zijn niet of nauwelijks afbreekbaar 
en de wieken gaan geen leven-lang mee en brokkelen af. 
Het materiaal is schadelijk voor mens en dier, als daarvan 
onderdelen in de omgeving komen. 

In het MER wordt aandacht besteed aan uw stelling over 
erosie van windturbinebladen. 

3 Effect op de natuur en beschermde/bedreigde 
diersoorten

Bedreigde (weide)vogelsoorten in de omgeving: wespendief, 
tureluur, grutto, ooievaar. (Bron natuurtoets masterplan 
strand Horst) Directe sterfte door doodvliegen tegen wieken, 
mast, hoogspanningskabels. Ook door luchtwervelingen 
achter de draaiende wieken kunnen vogels gewond raken of 
sterven. De weilanden worden geasfalteerd vanaf de weg tot 
aan de windmolens. Hierdoor verlies van leefgebied. Verder 
leven hier ook verschillende roofvogels zoals de buizerd, 
sperwer, uil, maar ook ooievaars en kieviten en meeuwen. 
Allen zeer gevoelige vogels voor windmolens.  
www.vogelbescherming.nl 

Vogel rust- en broedgebied Natura 2000 Veluwe Randmeren 
Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. De luchstroming heeft 
een negatieve invloed op de vogeltrek en het kiezen van een 
broedplaats voor vele vogels. (Ongeacht hoe hoog de molens 
zijn.) Veel vogels mijden windparken en de omgeving 
daarvan. Daardoor worden de gebieden ongeschikt als 
voedsel, rust- of broedgebied. Kwetsbare trekvogels die in het 
gebied leven zijn: kleine zwaan, bergeend etc.  
www.vogelbescherming.nl 
Het gebied rondom Zeewolde is al vergeven met 
windmolens. Geven we nu écht het laatste stukje rustgebied 
(van o.a. de Flamingo) ook op? 
Bedreigde vleermuizen (meervleermuis) in het gebied. 
Bron: natuurtoets masterplan Horst. Windmolens kunnen 
veel vleermuisslachtoffers veroorzaken. Turbines op land 
veroorzaken vooral sterfte onder lokale populaties. In de 
kustzone op volle zee, langs de grote meren en rivieren 
vormen de wieken van windmolens juist een gevaar voor 
migrerende vleermuizen. Bron: Wageningen University & 
Research.  
Bedreigde das in het gebied. Het leefgebied wordt verstoord 
en verkleind door de bouw van de molens, het geluid, en het 
asfalteren van de weilanden voor een oprit naar de molens. 

In het MER zal worden ingegaan op de ecologische effecten 
van het windpark. Hierbij zal ook aandacht worden besteed 
aan aanvaringsslachtoffers door het windpark. Verder zal 
er ook worden ingegaan op de verschillende beschermende 
soorten.

 
 
 
 
 
 
 
In het MER wordt ingegaan op de ecologische effecten van 
het windpark. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan 
aanvaringsslachtoffers door het windpark. Verder gaan we 
in op de verschillende beschermde soorten.

Massale sterfte onder insecten door windmolens toont het 
onderzoek van het Duitse Lucht en Ruimtevaartcentrum 
DLR aan. De onderzoekers noemen dit een zorgwekkende 
ontwikkeling. www.akkerwijzer.nl/artikel 189795

Ook de effecten voor insecten worden in algemene zin in het 
MER beschouwd.

4 Economisch effect gemeente Ermelo
N.a.v. afstandsnorm geen (kleinschalige) 
woningbouwprojecten in het gebied meer mogelijk. Dus 
een windmolen vol in beeld op krap 800 meter afstand en 
beperkt worden in bouwmogelijkheden. 

Voor de beantwoording over afstandsnormen wordt 
verwezen naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 
2 onder 6. De precieze effecten van het voorgenomen 
windpark moeten nog in beeld worden gebracht. In het 
MER gebeurt dit door de verschillende contouren van 
milieunormen in beeld te brengen. Afhankelijk van de 
te hanteren milieunormen kan dit een beperking van de 
bouwmogelijkheden in de omgeving met zich meebrengen. 
Ook deze effecten worden in het MER in beeld gebracht.

Geen exploitatie (recreatie-uitbreiding) tussen strand Horst 
en Nulde. Overlast van de windmolens op de recreatie.

In het MER wordt ook de invloed van het windpark op 
recreatie in beeld gebracht. 

http://www.vogelbescherming.nl
http://www.vogelbescherming.nl
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Zienswijze Reactie
De winst uit de aanleg van dit windmolenpark moet 
inzichtelijk zijn. Schade die ontstaat bij omwonenden 
binnen een straal van zeker 1000 meter, dient volledig te 
worden gecompenseerd. U dient een ruimhartige financiële 
participatie of compensatie af te dwingen en niet te volstaan 
met verwijzing naar de wettelijke planschaderegelingen. 
Het kan niet zo zijn dat omwonenden het nadeel 
ondervinden en de exploitant er met de winst vandoor gaat. 
Het participatieplan, p. 6, vermeldt ten onrechte dat dat plan 
niet gaat over financiële participatie. Uw streven is blijkbaar 
50% lokaal eigendom, maar ik zie nergens beschreven hoe u 
dat gaat afdwingen.

Deze zienswijze gaat over planschade en financiële 
participatie. 
Voor beide onderwerpen verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 7 en 9.

5 Aandachtspunten
Door alle subsidies schieten windmolens als ‘paddenstoelen’ 
uit de grond, maar laten we voorafgaand alstublieft kritisch 
zijn naar:

1 waar we ze plaatsen met aandacht voor de gezondheid 
van mens, dier en natuur;

2 of het rendabels is dat we ze plaatsen;
3 er betere alternatieven ‘in de lucht hangen’ 

(kernenergie, windmolens op zee of aansluiten bij een 
bestaand windpark en er daar nog wat bijplaatsen);

4 of de infrastructuur het aan kan;
5 alle natuuronderzoeken voorafgaand goed zijn gedaan 

door onafhankelijke bureaus;
6 de zorgplicht en gezondheidsplicht, die de overheid 

naar omwonenden heeft; 
7 afstandsnormen en gezondheidsonderzoeken moeten 

afgewacht worden;
8 het concept is opgesteld in opdracht van Prowind 

B.V. (“Prowind”). Ik hoop dat niet de grondposities 
van Prowind B.V. (of een opvolgend ontwikkelaar) 
het alternatievenonderzoek bepaalt of beïnvloedt. 
Alle opties dienen – ook gelet op het Verdrag van 
Aarhus – in dit stadium nog open te zijn. In het 
milieueffectenrapport en de verdere besluitvorming 
zult u daar expliciet aandacht aan moeten besteden. 
Als uw provincie ten behoeve van het windpark 
gronden uitgeeft of anderszins privaatrechtelijk 
toestemming verleent, zult u moeten voldoen aan 
de eisen van het inmiddels bekende Didam-arrest 
van de Hoge Raad (https://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778);

9 een medewerker van Prowind, is tevens lid van 
provinciale staten van Gelderland. U zult in de 
verdere besluitvorming moeten waken voor 
vooringenomenheid (artikel 2:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht). In de zienswijze is de naam van het 
Statenlid en zijn internetlinks met persoonsgegevens 
gedeeld. Deze zijn niet overgenomen in deze 
reactienota ivm de privacyregelgeving;

10 welke uitleg hanteert de gemeente voor duurzaam 
beleid? Een duurzaam energie-rayon voor Noordwest 
Veluwe binnen de Provincie? Of een duurzame 
gemeente dat inzet op gezondheid van haar inwoners 
en zorgt voor haar inwoners; mens en dier. Hoeveel 
mag het één ten koste gaan van het ander; (extra) 
windopbrengst vs. recht op gezondheid, dierenwelzijn 
en uitsterving van bedreigde diersoorten. 

De genoemde onderwerpen (gezondheid, natuurwaarden, 
financiële haalbaarheid, net infrastructuur en gezondheid) 
worden allen betrokken in het aanstaande MER onderzoek 
of het inpassingsplan voor het windpark. 

De vraag over alternatieven in de vorm van kern- en 
windenergie is al beantwoord in eerder genomen besluiten. 
We zijn in Nederland afhankelijk van een mix aan 
verschillende energiebronnen. We verwijzen hiervoor ook 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 1 en 
2.

Voor de beantwoording over de zienswijze over afstands-
normen verwijzen we eveneens naar hoofdstuk 2 onder 6
Voor de kanttekening 8 en 9 wordt verwezen naar de 
beantwoording van zienswijze 4a onder de regels 2 en 3.

Duurzaamheid (genoemd in kanttekening 10) is een breed 
begrip. Het beleid van Ermelo hierover is oa vastgelegd in 
de Omgevingsvisie en de RES 1.0. Een windpark draagt in 
belangrijke mate bij aan deze duurzaamheidsdoelstellingen. 
De gemeente vindt net als de provincie - bevoegd gezag- dat 
de invulling van het zoekgebied voor windenergie tot stand 
komt met een brede belangenafweging. Het gaat dan om oa 
om de effecten op de natuur, mens, landschap en de bijdrage 
aan de energietransitie

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778
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Zienswijze Reactie
Tenslotte een kritische lokale noot
Plannen wijzigen continu voor het gebied. Het begon met 
misschien 3 windmolens van ong. 200 meter in 2019 en 
nu staat de teller op 7 van 250 meer. In alle media wordt 
bericht dat de plannen voor 7 windmolens een initiatief van 
de buurt-(vereniging) is. Wat niet het geval is, op een paar 
grondbezitters en potentiële winstaandeelhouders na, is het 
overgrote deel tegen de plannen. De tendens was: “Je kunt 
maar beter meedoen, want de molens komen er toch wel. Als 
je meewerkt in dit plan, heb je misschien nog iets te zeggen 
over de hoogte, waar de molens komen en kun je aanspraak 
maken op planschade”. 
De molens moeten echter voldoen aan een bepaalde hoogte 
om rendabel te zijn en ook de minimale hoeveelheid molens 
is van belang. Daarnaast moeten zij een bepaalde afstand 
van elkaar hebben. Kortom, eigenlijk is de inspraak van de 
buurt: nul inspraak. Gegevens staan vast om het rendabel te 
maken. 

Het 250 meter hoge windmolenplan leeft (nog) niet bij 
inwoners van andere wijken in Ermelo. Te raar om waar 
te zijn. Men is verbijsterd dat dit de plannen voor Ermelo 
zijn en kan het bijna niet geloven; 7 windmolens van 250 
meter? Mogelijk kan hier vanuit de gemeente een breed 
communicatieplan op ingezet worden, want dit treft alle 
inwoners van Ermelo, in plaats van alleen Horst en Telgt. 

Graag verzoek ik u met de bovenstaande bij het opstellen 
van het milieueffectrapport en in de verdere besluitvorming 
rekening te houden. Ik verzoek u mij op de hoogte te 
houden. 

Het plan kent een voorgeschiedenis en we herkennen dat er 
eerder plannen voor minder en lagere molens zijn geweest. 
Dat het er later meer en hogere zijn geworden is toegelicht 
in de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 1.  

Voor de te onderzoeken planvarianten en voor de 
uiteindelijke keuze van het voorkeursalternatief wordt 
straks ook meegewogen dat er sprake moet zijn van een 
uitvoerbaar plan. Dit betekent niet dat er geen inspraak 
meer is op de plannen. Naar aanleiding van deze en andere 
zienswijzen over dit onderwerp hebben we besloten een 
compacte weergave van het participatieplan op te stellen. 
We hopen daarmee tegemoet te komen aan de wens van de 
omgeving om sneller inzicht te krijgen in de stappen van 
het project en de onderwerpen waar inbreng mogelijk is. De 
compacte weergave zal uiterlijk begin oktober 2022 op de 
provinciale website beschikbaar worden gesteld. 

Ook over communicatie zijn in het participatieplan 
duidelijke afspraken vastgelegd. Bij de start van het project 
is iedereen in een straal van 2,5km rondom de voorgestelde 
windturbines geïnformeerd over de start van het proces. De 
informatiebijeenkomsten op 17 en 18 mei zijn aangekondigd 
en ook is de mogelijkheid geboden zich te abonneren op een 
nieuwsbrief. 

 3.82 Zienswijze 82 (bewoner en ondernemer  
  Ermelo)

Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is eensluidend met zienswijze nr 4a 
aangevuld met onderstaande informatie:
Ik woon in de buurt van het zoekgebied
Mijn bedrijf X is gelegen in de buurt van het zoekgebied 
en houdt zich bezig met het ontwerpen van gebouwen en 
landschappelijke inpassing van gebouwen
Mijn omgeving en uitzicht zal ernstig worden verstoord
Het plaatsten van windmolens in een open gebied 
veroorzaakt visuele hinder.

Voor het deel van de zienswijze dat overeenkomt met 
zienswijze 4a verwijzen we naar de beantwoording van 
zienswijze 4a.

De effecten op de omgeving zullen in het MER inzichtelijk 
worden gemaakt. Dit geldt ook voor de visuele hinder die de 
windturbines mogelijk veroorzaken. Dit zal aan bod komen 
in het landschappelijk onderzoek.
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 3.83 Zienswijze 83 (ondernemer Ermelo)

Zienswijze Reactie
In verband met bovengenoemde zaaknummer ontvangt u 
onze onderstaande zienswijze. 

Als eigenaar van het bungalowpark X zijn wij tegen de 
komst van het windpark. 

Onze zorgen tegen het windpark is gelegen in de volgende 
onderdelen: 
1 Geluidsoverlast. Allereerst hebben wij zorg over 

geluidsoverlast en de mogelijke nadelige (gezondheids)
effecten die hiermee kunnen samenhangen. Hierbij 
vragen wij ons af of de ligging nabij het Randmeer een 
versterken effect heeft op het geluid van de windmolens 
en of dit voldoende is onderzocht/onderkend. Tevens 
vragen wij ons af of, in verband met de plannen voor 
het aanleggen van een bedrijventerrein langs de A28 bij 
de afrit van Strand Horst, het effect is onderzocht die 
de bebouwing heeft op het geluid. Te denken valt aan 
weerkaatsing door grote oppervlakten van gebouwen, 
zonnepanelen op de daken en de andere ondergrond van 
asfalt en bestrating. 

Voor het MER zal een geluidsonderzoek worden uitgevoerd. 
Belangrijk hierbij is dat de verschillende ondergronden 
worden meegenomen, omdat sommige ondergronden 
het geluid reflecteren terwijl andere ondergronden geluid 
absorberen. Dit wordt als input in het geluidsmodel 
meegenomen.

2 Horizonvervuiling en slagschaduw. Wij zijn van mening 
dat de komst van het windpark, mede gezien het aantal 
en de hoogte, een onacceptabele aantasting van het 
buitengebied van Ermelo betekent. Tevens hebben wij 
zorg over de mogelijke nadelige (gezondheids-)effecten 
als gevolg van slagschaduw.

In het MER zal worden ingegaan op de landschappelijke 
effecten van het windpark, maar ook recreatie. Verder geldt 
dat er in het MER ook wordt ingegaan op slagschaduw en 
gezondheidseffecten.

3 Het inpassingsplan heeft grote gevolgen voor 
bestemmings plannen in de toekomst. Op welke wijze 
wordt omgegaan met de landelijke normen die binnenkort 
verwacht worden? De vaststelling hiervan is vanuit 
rijkswege uitgesteld en worden naar verwachting komend 
najaar bekrachtigd. Wij willen dat voor het windpark 
rekening wordt gehouden met de landelijke normen.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6. 

4 Op welk manier wordt vastgelegd hoe er in de toekomst 
wordt omgegaan met storingen en klachten die overlast 
veroorzaken. Dit om te voorkomen dat een molen niet 
dagen- of wekenlang extra overlast veroorzaakt.

Op de website van het windpark zal te zijner tijd een 
e-mailadres worden weergegeven waar klachten en/of 
storingen naar toe gestuurd kunnen worden. Klachten 
zullen door de initiatiefnemers worden opgepakt, terwijl 
bij storingen dit hoogst waarschijnlijk wordt opgepakt 
door de windturbinefabrikant, afhankelijk van wat voor 
storing er sprake is. Daarnaast is het mogelijk om bij de 
omgevingsdienst of de GGD een milieu-/gezondheidsklacht 
te melden. 

Naar aanleiding van deze zienswijze en andere ziens-
wijzen op dit onderwerp hebben we ook besloten het 
participatie plan op dit punt aan te passen. In het 
participatieplan wordt de afspraak opgenomen dat 
overheden en initiatiefnemers in de volgende fase  
(de planuitwerkingsfase) overleggen over de wijze waarop de 
omgeving en belanghebbenden kunnen participeren in de 
bouw- en exploitatiefase. 

5 Welk effect hebben de windmolens op het stroomnet 
en in hoeverre worden omwonenden hierin beschermd 
dat zij straks kunnen blijven terugleveren in plaats van 
afgeschakeld te worden door een overvol net? 

Het windpark zal aansluiten op hoogspanningsstation 
Harderwijk. Hiervoor zal een kabel van het windpark naar 
het hoogspanningsstation worden gelegd. In aanvulling 
op deze zienswijze verwijzen we naar de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 13.

6 Wij denken dat de komst van het windpark een nadelige 
effect zal hebben op de aantrekkelijkheid van het 
recreëren op ons park en dat wij in economische zin de 
nadelen van het windpark zullen ondervinden.  
 
Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie op onze 
zienswijze. 

In het MER wordt ook gekeken naar het effect op recreatie. 
Voor de beantwoording over planschade verwijzen we naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 7.
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 3.84 Zienswijze 84 (ondernemer Ermelo)

Zienswijze Reactie
In verband met bovengenoemde zaaknummer ontvangt u 
onze onderstaande zienswijze. 

Als eigenaar van de sportvelden van voetbalclub FC Horst en 
diverse huurwoningen aan X zijn wij tegen de komst van het 
windpark. 

Onze zorgen tegen het windpark is gelegen in de volgende 
onderdelen: 
1 Geluidsoverlast. Allereerst hebben wij zorg over 

geluidsoverlast en de mogelijke nadelige (gezondheids)
effecten die hiermee kunnen samenhangen, zowel voor 
bewoners in de directe omgeving van het windpark als 
de sportbeoefenaars op het terrein van EC Horst. Hierbij 
vragen wij ons af of de ligging nabij het Randmeer een 
versterken effect heeft op het geluid van de windmolens 
en of dit voldoende is onderzocht/onderkend. Tevens 
vragen wij ons af of, in verband met de plannen voor 
het aanleggen van een bedrijventerrein langs de A28 bij 
de afrit van Strand Horst, het effect is onderzocht die 
de bebouwing heeft op het geluid. Te denken valt aan 
weerkaatsing door grote oppervlakten van gebouwen, 
zonnepanelen op de daken en de andere ondergrond van 
asfalt en bestrating.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we in eerste plaats naar de beantwoording van 
zienswijze 83. In aanvulling hierop het volgende:

De gemeente Ermelo heeft verzocht om de effecten van het 
windpark op het beoogde Ecopark/bedrijventerrein in beeld 
te brengen. Op verzoek van de gemeente Ermelo wordt dit 
ook onderdeel van de MER. Omdat de plannen voor het 
Ecopark nog niet zijn uitgewerkt zal het niet mogelijk zijn 
om de geluidseffecten van eventuele bebouwing tot in detail 
in beeld te brengen. 

2 Horizonvervuiling en slagschaduw. Wij zijn van mening 
dat de komst van het windpark, mede gezien het aantal 
en de hoogte, een onacceptabele aantasting van het 
buitengebied van Ermelo betekent. Tevens hebben wij 
zorg over de mogelijke nadelige (gezondheids-)effecten 
als gevolg van slagschaduw.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83. 

3 Het inpassingsplan heeft grote gevolgen voor 
bestemmingsplannen in de toekomst. Op welke 
wijze wordt omgegaan met de landelijke normen die 
binnenkort verwacht worden? De vaststelling hiervan is 
vanuit rijkswege uitgesteld en worden naar verwachting 
komend najaar bekrachtigd. Wij willen dat voor het 
windpark rekening wordt gehouden met de landelijke 
normen.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6. 

4 Op welk manier wordt vastgelegd hoe er in de toekomst 
wordt omgegaan met storingen en klachten die overlast 
veroorzaken. Dit om te voorkomen dat een molen niet 
dagen- of wekenlang extra overlast veroorzaakt. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83. 

5 Welk effect hebben de windmolens op het stroomnet 
en in hoeverre worden omwonenden hierin beschermd 
dat zij straks kunnen blijven terugleveren in plaats van 
afgeschakeld te worden door een overvol net?  
Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie op onze 
zienswijze. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.
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 3.85 Zienswijze 85 (ondernemer Ermelo)

Zienswijze Reactie
In verband met bovengenoemde zaaknummer ontvangt u 
onze onderstaande zienswijze. 

Als ontwikkelaar van een hotellocatie met evenementenhal 
aan Strand Horst in Ermelo zijn wij tegen de komst van het 
windpark. 

Onze zorgen tegen het windpark is gelegen in de volgende 
onderdelen: 
1 Geluidsoverlast. Allereerst hebben wij zorg over 

geluidsoverlast en de mogelijke nadelige (gezondheids)
effecten die hiermee kunnen samenhangen. Hierbij 
vragen wij ons af of de ligging nabij het Randmeer een 
versterken effect heeft op het geluid van de windmolens 
en of dit voldoende is onderzocht/onderkend. Tevens 
vragen wij ons af of, in verband met de plannen voor 
het aanleggen van een bedrijventerrein langs de A28 bij 
de afrit van Strand Horst, het effect is onderzocht die 
de bebouwing heeft op het geluid. Te denken valt aan 
weerkaatsing door grote oppervlakten van gebouwen, 
zonnepanelen op de daken en de andere ondergrond van 
asfalt en bestrating. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.

2 Horizonvervuiling en slagschaduw. Ik ben van mening 
dat de komst van het windpark, mede gezien het aantal 
en de hoogte, een onacceptabele aantasting van het 
buitengebied van Ermelo betekent. Tevens heb ik zorg 
over de mogelijke nadelige (gezondheids-)effecten als 
gevolg van slagschaduw.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.

3 Het inpassingsplan heeft grote gevolgen voor 
bestemmingsplannen in de toekomst. Op welke 
wijze wordt omgegaan met de landelijke normen die 
binnenkort verwacht worden? De vaststelling hiervan is 
vanuit rijkswege uitgesteld en worden naar verwachting 
komend najaar bekrachtigd. Wij willen dat voor het 
windpark rekening wordt gehouden met de landelijke 
normen.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6.

4 Op welk manier wordt vastgelegd hoe er in de toekomst 
wordt omgegaan met storingen en klachten die overlast 
veroorzaken. Dit om te voorkomen dat een molen niet 
dagen- of wekenlang extra overlast veroorzaakt.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.

5 Welk effect hebben de windmolens op het stroomnet 
en in hoeverre worden omwonenden hierin beschermd 
dat zij straks kunnen blijven terugleveren in plaats van 
afgeschakeld te worden door een overvol net? 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.

6 Wij denken dat de komst van het windpark een nadelige 
effect zal hebben op de aantrekkelijkheid van Strand 
Horst als recreatiegebied. Ondernemers aan het strand 
zullen daarmee economische nadelige consequenties 
ervaren. 
 
Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie op onze 
zienswijze. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.
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 3.86 Zienswijze 86 (bewoner Ermelo) 

Zienswijze Reactie
In verband met bovengenoemde zaaknummer ontvangt u 
mijn onderstaande zienswijze. 

Als buurtbewoner ben ik tegen de komst van het windpark. 
Er ligt veel druk op het buitengebied waar het park is 
voorzien. Naast mogelijke plaatsing van windmolens lopen 
er initiatieven voor grootschalige woningbouw en de komst 
van een nieuw bedrijventerrein. 

Mijn zorgen tegen het windpark is gelegen in de volgende 
onderdelen: 
1 Geluidsoverlast. Allereerst heb ik zorg over geluidsoverlast 

en de mogelijke nadelige (gezondheids)effecten die 
hiermee kunnen samenhangen. Hierbij vraag ik me 
af of de ligging nabij het Randmeer een versterken 
effect heeft op het geluid van de windmolens en of dit 
voldoende is onderzocht/onderkend. Tevens vraag ik me 
af of, in verband met de plannen voor het aanleggen van 
een bedrijventerrein langs de A28 bij de afrit van Strand 
Horst, het effect is onderzocht die de bebouwing heeft op 
het geluid. Te denken valt aan weerkaatsing door grote 
oppervlakten van gebouwen, zonnepanelen op de daken 
en de andere ondergrond van asfalt en bestrating. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.

2 Horizonvervuiling en slagschaduw. Ik ben van mening 
dat de komst van het windpark, mede gezien het aantal 
en de hoogte, een onacceptabele aantasting van het 
buitengebied van Ermelo betekent. Tevens heb ik zorg 
over de mogelijke nadelige (gezondheids-)effecten als 
gevolg van slagschaduw.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.

3 Het inpassingsplan heeft grote gevolgen voor 
bestemmingsplannen in de toekomst. Op welke 
wijze wordt omgegaan met de landelijke normen die 
binnenkort verwacht worden? De vaststelling hiervan is 
vanuit rijkswege uitgesteld en worden naar verwachting 
komend najaar bekrachtigd. Wij willen dat voor het 
windpark rekening wordt gehouden met de landelijke 
normen.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6. 

4 Op welk manier wordt vastgelegd hoe er in de toekomst 
wordt omgegaan met storingen en klachten die overlast 
veroorzaken. Dit om te voorkomen dat een molen niet 
dagen- of wekenlang extra overlast veroorzaakt.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.

5 Welk effect hebben de windmolens op het stroomnet 
en in hoeverre worden omwonenden hierin beschermd 
dat zij straks kunnen blijven terugleveren in plaats van 
afgeschakeld te worden door een overvol net?  
Ik kijk met belangstelling uit naar uw reactie op onze 
zienswijze.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 83.

 3.88 Zienswijze 88 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Hierbij wil ik aangeven dat ik tegenstander ben van het 
realiseren van een windpark in onze mooie buurtschap.

Voor een beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 3.
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 3.92 Zienswijze 92 (meerdere indieners)

Deze zienswijze is ook ingediend door indiener nr. 111

Zienswijze Reactie
In verband met het ter inzage liggen van de concept 
onderzoeksagenda milieu (concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau) en het participatieplan ontvangt u onze 
zienswijze. 

Ik begrijp de noodzaak tot onderzoek naar alternatieve 
energiebronnen, maar de windmolens zijn zo dicht (circa 
700 meter) geprojecteerd op onze boerderij en leefomgeving, 
dat ik grote zorgen heb over: 
• de horizonvervuiling door de extreme hoogte van de 

molens; - het geluidseffect van de wieken op ons erf;
• en de slagschaduw op ons perceel bij de neergaande zon. 

Los van het uitzicht, zouden deze molens veel minder 
schade en overlast aanrichten als deze dichter langs de 
snelweg geprojecteerd zouden worden. Dergelijke grote 
molens, die tot de grootste in het land gerekend worden, 
op zo’n korte afstand plaatsen van woonbebouwing is 
onverantwoord. 

Grote onrust bestaat bij ons over bovenstaande effecten 
op ons woongenot. Ons voorstel is de windmolens te 
verkleinen, niet te gaan voor het grootste formaat en de 2 
molens langs de Riebroekseweg (dicht tegen de bewoning 
aan) te laten vervallen. 
De reactie op onze zienswijze zie ik met belangstelling 
tegemoet. Voor een opname ter plaatse bent u uitgenodigd. 

In het MER zal worden ingegaan op de landschappelijke 
effecten, slagschaduw en geluid. In het MER wordt 
turbines met een minimale tiphoogte van 200 meter 
en een maximale tiphoogte van 250 meter onderzocht 
Verder zal er in het MER worden gekeken naar 
optimalisatiemogelijkheden voor de verschillende 
milieueffecten (door bijvoorbeeld het verkleinen van het 
aantal turbines of het verplaatsen van enkele turbines). Bij 
het Voorkeursalternatief wordt het aantal en de posities 
van de windturbines definitief gekozen. Dit zal een 
afweging zijn van de milieueffecten en de maatschappelijke 
opgave voor opwek van duurzame energie. Hoe dit proces 
op hoofdlijnen verloopt is toegelicht in de algemene 
beantwoording in hoofdstuk 2 onder 4.

 3.95 Zienswijze 95 (bewoner en ondernemer  
  Ermelo

Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is grotendeels gebaseerd op zienswijze 
4a. Ten opzichte van deze zienswijze zijn de onderstaande 
opmerkingen toegevoegd 

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt voor de 
onderdelen waar het overeenkomt verwezen naar zienswijze 
4a. De aanvullingen en afwijkende delen worden hieronder 
beantwoord. 

De volgens de nu liggende plannen te bouwen windturbines 
zijn van een grootte die voor Nederland ongekend is. De 
gevolgen van plaatsing van molens met dit formaat zijn 
op dit moment nog niet in te schatten. Ik wil u verzoeken 
de mogelijke afwijkende (ten opzichte van de bestaande 
kennis of de huidige turbines) gevolgen van molens van dit 
formaat verder te onderzoeken alvorens over te gaan tot 
verder besluitvorming. Met name vraag ik daarbij aandacht 
voor de te verwachten geluidsniveaus bij alle mogelijke 
omstandigheden en de mogelijke gevolgen van lichtbreking 
door slag- en draaischaduw.

De turbines die de komende jaren gebouwd gaan 
worden en in de afgelopen jaren zijn vergund kennen 
vergelijkbare hoogtes. In het MER wordt de beschikbare 
wetenschappelijke kennis betrokken. Ongeacht de hoogte 
en het aantal turbines zal een windpark aan de vastgesteld 
norm moeten voldoen. Uit ervaring en wetenschappelijk 
onderzoek is bekend dat hoger turbines niet per definitie 
meer geluid produceren dan lagere turbines. In het MER 
zullen turbines met tiphoogte van 200 en 250 meter worden 
vergeleken. 
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Zienswijze Reactie
Als agrariër heb ik een direct belang. Jaarlijks laat ik mijn 
kuddes schapen grazen op de weidegebieden waar de 
zoekzone is geplaatst. Het gaat dan om de grasvelden tussen 
Riebroekseweg, Schaapsdijk en de A28. Als vleesproducent 
moet ik kunnen waarborgen wat de kwaliteit van mijn te 
leveren vlees is en welke verontreinigingen dit mogelijk 
bevat. Ik verzoek u onderzoek te doen naar de mogelijk 
nadelige gevolgen door de plaatsing van windturbines voor 
mijn veehouderij. Ik denk hierbij specifiek aan schades door 
opname van slijtagemateriaal, rondvliegende ijsafzetting 
van de wieken (in de literatuur zijn hier vele gevallen over 
gemeld), gedragsverandering door slagschaduw en schade 
door gedode vogels.

Voor het windpark zal een onderzoek naar externe veiligheid 
worden uitgevoerd. In dit onderzoek wordt ook ingegaan op 
het risico van ijsafzetting. Daarnaast besteedt het MER ook 
aandacht aan uw vraag over erosie van windturbinewieken.

In het natuuronderzoek wordt onderzocht welke impact het 
windpark zal hebben op vogels.

Dieren zijn wettelijk gezien niet hindergevoelig voor 
slagschaduw. In zijn algemeenheid zijn er geen concrete 
aanwijzingen dat slagschaduw potentiële hinder 
veroorzaakt bij dieren. Voor zover het gaat om beschermde 
soorten worden zij beschermd door de Flora- en faunawet 
en Natuurbeschermingswet en worden dan ook in dat kader 
getoetst. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er 
geen aanwijzingen zijn dat windturbines effect hebben op 
een agrarische veestapel.

Mijn bedrijf richt zicht naast de exploitatie van een 
schapenhouderij op het organiseren van buiten-
evenementen, vooral bruiloften. Onze gasten kiezen 
specifiek voor ons bedrijf op deze locatie vanwege de 
natuur, weidse uitzichten, rust. Kan u garanderen dat onze 
bezoekers geen hinder op wat voor wijze dan ook zullen 
ondervinden door de plaatsing van windmolens? Ik wil u 
verzoeken met namen de gevolgen in kaart te brengen voor 
de geplande turbines met afmetingen van 250 meter en 
hoger. Voor ons is niet in te schatten wat de gevolgen van 
plaatsing van dit soort turbines zullen zijn. Dit moet dus 
extra zorgvuldig worden onderzocht. 

In het MER worden ook de effecten voor recreatie en 
landschap in beeld gebracht. Overigens worden de effecten 
tot 250m in het onderzoek beeld gebracht. Hoger zal niet 
worden onderzocht. Dit betekent dat de belangenafweging 
ook tot dit maximum zal plaatsvinden. De initiatiefnemer 
kan alleen een hogere turbine bouwen als hiervoor 
aanvullend onderzoek wordt gedaan. 

De zoekzone grenst aan natura 2000 gebied en de zoekzone 
zelf is al duizenden jaren een bekende trekroute en rust- 
en broedplaats voor talloze vogels. Ik verzoek u in kaart te 
brengen welke vogels van het zoekgebied gebruikmaken, 
in wat voor vorm dan ook. Kunt u, of initiatiefnemer 
garanderen dat de in het gebied aanwezige vogels op geen 
enkele wijze hinder of schade zullen ondervinden van zowel 
plaatsing als instandhouding van de windturbines? 

Het is bekend dat in en aangrenzend aan het zoekgebied 
dassen leven, althans zijn gesignaleerd. Gemeente Ermelo 
heeft hierop geanticipeerd door het nemen van das- 
beschermende maatregelen. Welke garanties kun u geven 
dat het leef- en foerageergebied van de das en mogelijk 
andere aanwezige beschermde diersoorten niet wordt 
gestoord en geschaad door de plaatsing van windturbines? 

Ik verzoek u in het onderzoek aan te tonen dat geen schade 
aan het omliggende Natura 2000-gebied en de daar levende 
flora en fauna toegebracht mogen worden. Denk hierbij 
onder andere aan de wespendief, de kievit, de grutto en de 
scholekster. 

Graag verzoek ik u met het bovenstaande bij het opstellen 
van het milieueffectrapport en in de verdere besluitvorming 
rekening te houden. Ik verzoek u mij op de hoogte te 
houden.

Het project verkeert nog in een onderzoeksfase waarin 
eerste de effecten in het MER in beeld worden gebracht.  
In het MER zal worden ingegaan op de ecologische effecten 
van het windpark. Hierbij zal naast de gebiedsbescherming 
(zoals Natura 2000) ook aandacht worden besteed aan 
aanvaringsslachtoffers door het windpark. Verder zal er ook 
worden ingegaan op de verschillende beschermende soorten 
waaronder de Das.
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 3.99 Zienswijze 99 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Wij zijn van mening dat de eigen gestelde normen 
(paragraaf 4.3.1) kunnen leiden tot afwijkende normen 
en mogelijke willekeur. Daarom zijn wij van mening 
dat er gewacht moet worden op de nieuwe landelijke 
windturbinebepalingen.

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6

De belasting op het milieu (en de gezondheid van de mens) 
moet grondig onderzocht worden, waarbij de nadruk ligt op 
Bisfenol A en micro- en nanoplastics. 
Zie https://www.windwiki.nl/milieuartsen-toxicologen/ 
voor meer informatie.

In het MER zal de belasting op het milieu worden 
onderzocht. Verder zal er ook worden ingegaan op het 
onderwerp bladerosie.

De contour van 1500m is te klein op basis van de 
rotordiameter van 145 tot 170 meter.  
Volgens https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-
op-land/slagschaduw moet er rekening gehouden worden 
met 12 maal de rotordiameter, dus 1740 tot 2040 meter.

De beschreven methode is een methode die wordt gebruikt 
in het planMER (locatieonderbouwing). Hierbij gebruiken we 
vuistregels en gaat het er niet exact om of er op een afstand 
van meer dan 1.500 meter wel of geen effecten zijn en ook 
niet om de slagschaduwgevoeligheid. De contouren met 
verschillende afstanden worden getrokken om verschillende 
gebieden met elkaar (relatief ) te vergelijken, waarbij wordt 
gekeken hoeveel woningen er binnen bepaalde afstanden 
zich bevinden. Hoe minder woningen binnen deze afstand 
hoe gunstiger de locatie scoort. Voor het onderzoek naar de 
inrichtingsalternatieven (de project MER)kijken we exact 
en bepalen we het beïnvloedingsgebied aan de hand van 
de windturbine- eigenschappen (zoals de rotordiameter). 
Hierbij geldt inderdaad de vuistregel van een afstand van 12x 
de rotordiameter van de windturbine.

De invloed van de windmolens betreffende het (extra) 
verspreiden van fijnstof van de snelweg moet nader 
onderzocht worden.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar zienswijze 4b onder 4.

Gezien de nabijheid van woningen vragen wij ons af of 
de 2 meest oostelijke windmolens (landinwaarts) reëel 
zijn. De 5 windmolens langs de snelweg staan verder weg 
van woningen, waardoor er minder overlast is voor de 
betreffende woningen. Hierdoor moet er ook goed gekeken 
worden of het plan met 5 windmolens langs de snelweg 
haalbaar is.

In het MER zullen de effecten worden onderzocht.  
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd of de 2 meest 
oostelijke windturbines reëel zijn. Tevens zullen er voor 
de verschillende milieueffecten optimalisaties worden 
uitgevoerd, waarbij per onderdeel wordt gekeken naar 
minste negatieve effecten. Zo wordt ook een variant 
onderzocht van een enkele lijn langs de snelweg.

https://www.windwiki.nl/milieuartsen-toxicologen/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/slagschaduw
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/slagschaduw
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Zienswijze Reactie
Mijn inziens moet dit park er niet moet komen, omdat: 
• er voorafgaand onvoldoende overleg en afstemming is 

geweest met degenen die mogelijk direct en indirect door 
dit project geraakt worden;

• onvoldoende duidelijk is of en zo ja welke schadelijke 
gevolgen het plaatsen van windturbines heeft of kan 
hebben op de fysieke en mentale gezondheid van 
omwonenden; 

•  het afbreuk doet aan de landelijke omgeving van het 
gebied, en 

• de leefwereld van een aantal dieren hierdoor negatief kan 
worden beinvloed dan wel kan worden verstoord. 

Daarnaast heb ik er kennis van genomen dat de gemeente 
Ermelo de provincie heeft verzocht vooraf te onderzoeken of 
en zo ja wat de impact is van een eventueel windmolenpark 
op andere plannen in dezelfde omgeving. 

Mocht dit plan desondanks doorgang vinden dan overweeg 
ik hier tegen bezwaar aan te tekenen.

Het project zit in een onderzoeksfase. Het MER gaat in 
op de effecten van het voorgenomen windpark. Daarin 
worden ook gezondheid en natuurwaarden in betrokken. 
In het vervolgproces is het voor omwonenden mogelijk om 
vaker te reageren. Dat kan bijvoorbeeld informeel op het 
concept-voorkeursalternatief en formeel op het provinciaal 
inpassingsplan en de vergunningen die worden voorbereid. 
De momenten waarop en de onderwerpen waarover staan in 
het participatieplan. 

Naar aanleiding van deze en andere zienswijzen over dit 
onderwerp hebben we besloten een compacte weergave 
van het participatieplan op te stellen. We hopen daarmee 
tegemoet te komen aan de wens van de omgeving om 
sneller inzicht te krijgen in de stappen van het project en 
de onderwerpen waar inbreng mogelijk is. De compacte 
weergave zal uiterlijk begin oktober 2022 op de provinciale 
website beschikbaar worden gesteld.

Het vertrekpunt voor het nader onderzoek zijn de eerder 
genomen besluiten over het zoekgebied Nuldernauwkust. 
Voor de besluitvorming hierover verwijzen we naar de 
algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 1.

Het klopt dat de gemeente Ermelo heeft verzocht om de 
effecten van het beoogde windpark op een voorgenomen 
bedrijventerrein (Ecopark) in beeld te brengen. Dit zal straks 
onderdeel uitmaken van het MER. 

Het zal straks inderdaad mogelijk zijn om een zienswijze 
tegen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-
vergunningen in te dienen en in een later stadium een 
beroep tegen de vastgestelde besluiten. 

N.B. Als de Omgevingswet op 1.1.2023 in werking treedt zal 
in plaats van een inpassingsplan een projectbesluit worden 
voorbereid. Ook hiertegen is het mogelijk om zienswijzen en 
beroep in te dienen. 

 3.103 Zienswijze 103 (bewoner Putten)

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
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 3.117 Zienswijze 117 (buurtvereniging Horst  
   en Telgt)

Zienswijze Reactie
Voorgeschiedenis
De Buurtverenging is zich al geruime tijd bewust van 
plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame 
energie. In de gemeente Ermelo lijkt het buitengebied van 
Horst en Telgt de enige locatie die hiervoor bestemd zal 
worden. Om hier enige zeggenschap in te hebben en invloed 
op uit te oefenen heeft de Buurtverenging bijvoorbeeld 
meegedaan aan de RES-ateliers. Ook is de Buurtvereniging 
actief aan de slag gegaan om te verkennen op welke manier 
de lasten van windmolens zo goed mogelijk voor en in 
de buurt gecompenseerd zouden kunnen worden. De 
Buurtvereniging is geen voorstander van windmolens in de 
buurtschappen maar heeft wel voor ogen om -wanneer het 
plaatsen van windmolens een onomkeerbaar proces blijkt te 
zijn- zo goed mogelijke vergoedingen te realiseren en zo veel 
mogelijk verbeteringen te realiseren van de plannen om de 
schade voor bewoners te compenseren.

In het buitengebied ligt veel druk op ontwikkeling, de 
buurtschappen hebben naast de mogelijke plaatsing 
van windmolens ook te maken met initiatieven voor 
grootschalige woningbouw, een bedrijventerrein en dus de 
grootschalige opwek van duurzame energie. 

Uit een enquête van afgelopen winter -waar ruim 330 leden 
en buurtbewoners op hebben gereageerd- is gebleken dat 
een ruime meerderheid van de bewoners tegen de plaatsing 
van windmolens is. 

Ten slotte hebben we een bewonersavond georganiseerd 
om met bewoners en leden van gedachten te wisselen 
over de voorliggende plannen. Tijdens deze opbouwende 
en geanimeerde avond waren ±70 bewoners aanwezig die 
tegenstander zijn van windmolens. Bovenstaande resulteert 
in deze zienswijze namens de leden van de Buurtvereniging. 

We zijn bekend met de rol van de buurtvereniging. Tijdens 
de voorbereidingen van het proces voor het provinciaal 
inpassingsplan bleek dat er onduidelijkheid was over de rol 
in relatie tot het windpark. Er is toen een gesprek gevoerd 
met het bestuur van de buurtvereniging, de provincie en de 
gemeente Ermelo. Hier is ook de vraag gesteld welke rol zij 
in het vervolgproces wilden vervullen. 

Daar waar er verwarring is ontstaan hebben wij deze in 
onderling overleg met de verenging weggenomen. We 
waarderen de opstelling van de vereniging om in het belang 
van de bewoners op zoek te gaan naar een compensatie 
van de lasten. In dat kader zijn wij ook geïnteresseerd 
in de uitkomsten van de enquête en het verloop van de 
bewonersbijeenkomst waar u naar verwijst. Hiervoor is 
inmiddels een gesprek ingepland.

Wij herkennen het signaal dat er veel druk ligt op het 
buitengebied. Dit lezen we terug in de ingediende 
zienswijzen en het is eerder benoemd door de buurt-
vereniging zelf, de klankbordgroep, bezoekers van 
bijeenkomsten en de themacommissie. 

Het college van Ermelo heeft projecten en processen in en 
nabij het zoekgebied van het windpark geprioriteerd volgens 
onderstaande volgorde: 
1 Bestemmingsplan Strand Horst, waaronder een 

wijzigingsbevoegdheid van het hotel Strand Horst, 
hoogte 60 meter.

2a Ecopark 28
2b Windpark Horst en Telgt 
2c Buitenbrinkweg 81 
3 Initiatieven die reeds in behandeling zijn genomen, maar 

waarvoor nog geen anterieure overeenkomst is gesloten. 
4 3Nieuwe initiatieven

De prioritering is opgesteld om een integrale afweging van 
projecten en processen te kunnen maken. 

Met betrekking tot de concept onderzoeksagenda milieu 
(concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD): 
1 Op welke wijze heeft de ligging van het Randmeer een 

versterkend effect op het geluid van de windmolens voor 
zowel Zeewolde en/of de buurtschappen Horst en Telgt?

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de beantwoording van zienswijze 83

2 Er zijn plannen voor het aanleggen van een 
bedrijventerrein langs de A28 vanaf de afrit van Stand 
Horst zuidwaarts tot halverwege de gemeentegrens met 
Putten. Stel dat die bouw inderdaad plaats gaat vinden. 
Welk effect heeft deze bebouwing dan op het geluid? Te 
denken valt aan weerkaatsing door grote oppervlakten 
van gebouwen, de zonnepanelen op de daken en de 
andere ondergrond van asfalt en bestrating.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de beantwoording van zienswijze 83
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Zienswijze Reactie
3 Onlangs is het bestemmingsplan Strand Horst 

vastgesteld. Hierbij wordt het mogelijk gemaakt dat 
er nieuwe functies worden toegevoegd als een hotel, 
extra recreatiewoningen, congres- en zalenfaciliteiten, 
evenementenhal, sport- en fitnessvoorziening, wellness, 
saunavoorziening, horeca en kleinschalige indoor-
recreatie. Tevens wordt hierbij een nieuw natuurgebied 
ontwikkeld. In hoeverre hebben de toekomstige 
windmolens een nadelig effect op deze nieuwe 
ontwikkelingen?

Het windpark moet rekening houden met Strand Horst 
en de natuurcompensatie hiervoor. Dit, omdat het 
bestemmingsplan al is vastgesteld. Hierdoor is het een 
autonome ontwikkeling. De genoemde zaken zullen, indien 
relevant, dan ook onderzocht worden. 

4 Recent (enkele weken geleden) is een plan gepresenteerd 
voor de bouw van een woonwijk op de locatie van 
camping “De Horsterhoeve” aan de Horsterengweg. De 
camping is verkocht aan een projectontwikkelaar, die in 
overleg met de gemeente en met steun van de wethouder, 
een woningbouwplan heeft ontwikkeld voor circa 260 
woningen. Hoe verhouden deze plannen zich tot de 
toekomstige windmolens met het oog op de vereiste 
(door de landelijke overheid nog vast te stellen) landelijke 
normen en regelgeving voor geluid en afstand?

Het initiatief Horsterhoeve is geen autonome ontwikkeling 
omdat er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld. Het 
initiatief heeft van de gemeente Ermelo een lagere prioriteit 
dan het Windpark gekregen. De prioritering is vastgesteld 
door het college van Ermelo. Initiatieven met een lagere 
prioriteit dan het windpark zullen het ontwerp PIP moeten 
afwachten, voordat zij verder kunnen met hun initiatief. 
Voor het ontwerp PIP worden projectnormen opgesteld. 
Mochten er nieuwe woningen worden gebouwd gelden 
voor deze woningen mogelijk dezelfde geluidnormen als 
die voor de nu bestaande woningen. Eventuele maatregelen 
die genomen moeten worden om aan die norm te kunnen 
voldoen zijn voor rekening van de ontwikkelaar van de 
woningen. Voor een nadere toelichting over de lokale 
normen verwijzen we naar de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 onder 6.

5 Het inpassingsplan heeft grote gevolgen voor nieuwe 
bestemmingsplannen en functieveranderingsinitiatieven 
van buurtbewoners in de toekomst. Het zal bewoners 
mogelijk beperken bij het bouwen en leven met het oog 
op de toekomst. Bedrijven die willen stoppen etc. Binnen 
bepaalde cirkels en afstanden zal minder mogen en 
kunnen als gevolg van de toekomstige aanwezigheid van 
windmolens. 
 
Op welke wijze wordt omgegaan met de landelijke 
normen die binnenkort verwacht worden? De vast-
stelling hiervan is vanuit rijkswege uitgesteld en wordt 
naar verwachting komend najaar bekrachtigd. De Buurt-
vereniging wil dat voor het windpark Horst en Telgt 
rekening gehouden wordt met de landelijke normen en 
geen aparte provinciale of lokale normen hanteren. Het 
is niet in het belang van de bewoners dat er in Horst en 
Telgt op basis van andere modellen en normen wordt 
gewerkt dan in de rest van Nederland. Dit punt is voor 
de Buurtvereniging essentieel. Wij vinden het voor de 
omwonenden onbespreekbaar dat zij beperkt zouden 
worden in hun initiatieven voor bouw of bedrijfsvoering 
doordat er andere, provinciale normen zouden gelden. 
Hoe wordt dit onderzocht in de MER als er (nog) geen 
normen zijn? Op welke basis kan deze vraag beantwoord 
worden?

De effecten van het beoogde windpark worden nog in 
beeld gebracht. Welke gevolgen dit heeft voor nieuwe 
bestemmingsplannen en functieveranderingsinitiatieven 
is nu nog niet concreet te maken. Dit staat straks 
(op hoofdlijnen) in het hoofdstuk Ruimtegebruik 
van het MER. We merken daarbij op dat de bouw- en 
ontwikkelingsmogelijkheden ook afhankelijk zijn van 
andere zaken dan het windpark. Denk daarbij aan 
de bestaande beperkingen (zoals een gasleiding of 
geurcontour van een nabijgelegen agrarisch bedrijf ) en de 
randvoorwaarden uit het lokale of regionale beleid. In het 
MER kunnen de effecten daarom op hoofdlijnen en niet 
specifiek voor alle mogelijke situaties worden weergegeven. 

Voor het deel van de zienswijze dat gaat over de lokale 
normen wordt verwezen naar de algemene beantwoording 
hierover in hoofdstuk 2 onder 6. In het MER worden de 
bouwstenen aangeleverd voor een besluit over de lokale 
normen. Dat wil zeggen dat in beeld gebracht wordt wat 
de effecten zullen zijn van de verschillende geluids- en 
slagschaduwnormen. 

6 Het beoogde windpark ligt pal naast het Natura 2000 
gebied de Veluwerandmeren. De flora en fauna in dit 
gebied van water, weide en oevers is één systeem en 
wordt door het windpark bedreigd, beschadigd en in 
delen geknipt. Het is ontegenzeggelijk dat er voor fauna, 
trekvogels, weidevogels, etc grote gevlogen zijn door 
het plaatsen van de windmolens. Op welke wijze wordt 
hier rekening mee gehouden in de MER en gezorgd voor 
aanpassingen ter bescherming van de natuurwaarden?

In het MER wordt onderzocht wat de effecten zijn op de flora 
en fauna. Op basis van de resultaten zal gekeken worden 
wat de effecten zijn en hoe hier rekening mee gehouden 
kan worden. Voor vleermuizen of de wespendief kan er 
bijvoorbeeld gedacht worden aan een stilstandsvoorziening.

7 Het gebied heeft landschappelijk, cultureel, 
historisch erfgoed waarde. Gebied ‘Riebroek’ in het 
Zuiderzeekustlandschap ten westen van Telgt heeft 
een nog zeer herkenbare strokenverkaveling, dat de 
laatste eeuwen nauwelijks is veranderd. Hoe worden die 
cultureel historische waarden in de mer onderzocht en 
beschermd?

In het MER zal worden ingegaan op cultuurhistorische 
waarden en zal een landschappelijk onderzoek worden 
uitgevoerd. Op basis hiervan kan worden bepaald wat de 
effecten zijn van het windpark.



91 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau & participatieplan - Windpark Horst en Telgt

Zienswijze Reactie
8 Het beoogde park zal bestaan uit molens van 200 of 250 

meter hoogte. Dit zijn voor Nederland vrij nieuwe en 
zeker in bewoond gebied ongekende hoogten. Er zijn 
nog geen parken in bewoond gebied met molens van 
een dergelijke hoogte ontwikkeld. Wij willen dat in de 
MER onderzocht wordt wat het effect van deze nieuwe 
hoogten van turbines in bewoond gebied is. Zijn er 
verschillen in de effecten van geluid, slagschaduw en 
dergelijke tussen molens tot 200 meter hoog en molens 
die hoger dan 200 meter zijn?

De effecten van geluid, slagschaduw e.d. van windturbines 
zijn gerelateerd aan de grootte en hoogte van een 
windturbine. In het MER worden de effecten voor de 
omgeving onderzocht van windturbines met een hoogte van 
200 en 250 meter. 

9 Als het gaat om veiligheid, welke effecten hebben molens 
van 200 m en hoger? Te denken aan het losschieten van 
materiaal en stukken agv van slijtage. Er zijn gevallen 
bekend van hoge molens waar zich ijs op afzet dat 
vervolgens kan loskomen. Hoe wordt omgegaan met deze 
aspecten van veiligheid? Kunnen er giftige stoffen door 
losraken van onderdelen en slijtage in de lucht, bodem of 
grondwater terecht komen?

In het MER zal worden ingegaan op het aspect externe 
veiligheid. Hierbij wordt ook gekeken naar het losschieten 
van materiaal, maar er zal ook worden ingegaan op ijsafzet. 
Verder zal er aan bladerosie een paragraaf worden besteed in 
het MER.

10 Op welke manier zal er worden vastgelegd hoe er in de 
toekomst wordt omgegaan met storingen en klachten 
die overlast veroorzaken? Dit om te voorkomen dat een 
defecte molen dagen of wekenlang bijvoorbeeld extra 
overlast veroorzaakt.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de beantwoording van zienswijze 83. 

11 Welk effect hebben de windmolens op het stroomnet. 
En in hoeverre worden omwonenden met bijvoorbeeld 
zonnepanelen hierin beschermd zodat zij straks kunnen 
blijven terug leveren i.p.v. van afgeschakeld te worden 
door een overvol net?

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de beantwoording van zienswijze 83.

Met betrekking tot het Participatieplan:
1 In het participatieplan wordt de Buurtvereniging nog 

als initiatiefnemer genoemd. Dit is niet correct en moet 
dus aangepast worden. Zie ook punt 4 voor de rol van de 
Buurtvereniging.

De buurtvereniging zal niet meer als initiatiefnemer worden 
genoemd in het Participatieplan. 

2 Het participatieplan zou perspectief moeten schetsen. 
Wat is de stip op de horizon en via welke stappen 
verloopt dat? Er is nu weinig tot geen impact van de 
communicatie. Bewoners beseffen/beseften niet wat er op 
ze af komt. De taal en boodschap komen niet over.

We hebben ons best gedaan om in het participatieplan 
te schetsen over welke onderwerpen en binnen welke 
bandbreedte kan worden meegedacht. We hebben zelf 
ervaren dat er vooral veel weerstand is ontstaan omdat we 
voortborduren op eerdere besluiten. Naar aanleiding van 
deze en andere zienswijzen over dit onderwerp hebben we 
besloten een compacte weergave van het participatieplan 
op te stellen. We hopen daarmee tegemoet te komen aan de 
wens van de omgeving om sneller inzicht te krijgen in de 
stappen van het project en de onderwerpen waar inbreng 
mogelijk is. De compacte weergave zal uiterlijk begin 
oktober 2022 op de provinciale website beschikbaar worden 
gesteld.

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
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Zienswijze Reactie
3 Er moet op begrijpelijk, helder, vaker en breder 

gecommuniceerd worden. Geef steeds duidelijk aan, wat 
is er gebeurd, waar staan we nu, en wat gaat er gebeuren.

Deze uitgangspunten zijn ook in het participatieplan 
opgenomen. Zowel in de participatiestrategie als de het 
hoofdstuk communicatie spreken we over toegankelijke 
en laagdrempelige communicatie. Het is jammer dat dit 
nog niet zo wordt ervaren. Het blijft lastig om een complex 
onderwerp als windenergie helder toe te lichten maar we 
zullen uiteraard ons best blijven doen. We blijven daarin 
zoeken naar verbetering.

Dat er meer en breder gecommuniceerd moet worden 
zijn we niet met u eens. Rondom het starten van het 
project, de NRD en het participatieplan is veelvuldig 
gecommuniceerd in een brede omgeving. Bij de start zijn 
bewonersbrieven verzonden naar alle adressen in een straal 
van 2,5 km rondom de voorgestelde turbine-posities (4000 
brieven). In de brieven en latere communicatie-uitingen is 
gewezen op de mogelijkheid te abonneren op een digitale 
nieuwsbrief. De gemeenten Ermelo en Putten gebruiken de 
gemeentepagina in de lokale weekbladen en social media 
om de diverse momenten onder de aandacht te brengen. 
Voor de formele publicaties zijn ook de weekbladen van de 
gemeenten Harderwijk en Zeewolde benaderd. Daarmee 
beslaan we ruimschoots het plangebied en de brede 
omgeving. 

Dat we in onze uitingen duidelijker naar voren brengen 
waar het project staat nemen we graag mee als tip en zullen 
we als uitgangspunt aan het participatieplan toevoegen. 

4 De Buurtvereniging ziet in het participatieplan een rol 
als dé partner voor de leden weggelegd. De vereniging 
vertegenwoordigt een groot deel van inwoners van de 
buurt en kan de rol van gesprekspartner vervullen.

De buurtvereniging heeft naar aanleiding van de gesprekken 
hierover met gemeente en provincie op eigen verzoek 
zitting genomen in de klankbordgroep. Als ze een andere of 
aanvullende rol wil vervullen dan gaan we daarover graag in 
gesprek. Dit is gesprek is inmiddels ingepland.

5 Er moet samenwerking zijn tussen de klankbordgroep en 
de buurtvereniging. Niet alleen via de directe link maar 
zeker ook met ruimte en tijd om leden tijdig te kunnen 
bevragen en laten meedenken

De buurtvereniging neemt zitting in de klankbordgroep 
en heeft op die manier een link. De stukken voor de 
klankbordgroep worden telkens één week van tevoren 
toegezonden. Zoals in het participatieplan opgenomen 
is de klankbordgroep samengesteld om het kernteam te 
adviseren over concept-documenten. Dit zijn meestal eerste 
versies van stukken of delen van stukken die later nog aan 
de omgeving worden voorgelegd. Zij nemen geen besluiten 
of stellen documenten definitief vast. Nadat reacties van de 
themacommissie en klankbordgroep zijn verwerkt komen 
deze documenten en/of informatie in een volgende versie 
(in conceptvorm of voor formele inspraak) beschikbaar voor 
de bredere omgeving. Er is op die momenten voldoende 
gelegenheid voor de leden van de buurtvereniging om mee 
te denken.

6 Beslissingen in het proces moeten worden opgeknipt. 
Niet pas bij een volledig plan een ja of nee vragen. 
Een voorbeeld hiervan is de combinatie NRD en 
participatieplan. Voor de omwonenden is het participeren 
vaak nog helemaal niet aan de orde. Hierdoor krijgt het 
participatieplan niet de aandacht die het verdient.

Het hele proces voor het windpark wordt inderdaad delen 
opgeknipt. De NRD en het participatieplan zijn hier 
voorbeelden van. Omdat de NRD en het participatieplan 
bij elkaar horen, konden ze niet los van elkaar worden 
aangeboden. In de komende periode zullen het voorkeurs-
alternatief en het voorstel voor de lokale normen aan de 
orde komen. Vervolgens komen het voorstel voor financiële 
participatie en het provinciaal inpassingsplan aan bod.

7 Schets steeds de consequenties, pro’s en contra’s. Deze tip nemen we graag ter harte. Daar waar het om 
voorgenomen besluiten gaat zullen we de consequenties, 
pro’s en contra’s schetsen. Ook dit uitgangspunt nemen we 
alsnog in het participatieplan op.

8 Informeer breder dan alleen in Horst en Telgt. Zoals aangegeven bij punt 3 communiceren wij ook breder 
dan alleen in Horst en Telgt.

9 Welke communicatie zal er na 2023 zijn? Het huidige participatieplan is opgesteld voor de fase tot en 
met het voorkeursalternatief. Als dit voorkeursalternatief 
wordt vastgesteld stellen we de participatiemomenten op 
voor de volgende fase.
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Zienswijze Reactie
10 Inwoners hebben absoluut niet hetzelfde vertrekpunt 

qua kennis en informatie als overheden en professionals. 
Zorg voor betere kennis bij iedereen om het proces goed te 
kunnen volgen en te kunnen meedenken/meebeslissen.

We zijn het hiermee eens. Dit is de redenen dat er rondom 
het NRD en het participatieplan ook inloopspreekuren zijn 
georganiseerd om inwoners meer te informeren en vragen 
te beantwoorden. Dit doen we ook in de toekomst bij andere 
onderwerpen. Zoals eerder aangekondigd zijn we ook van 
plan een excursie naar een windpark te organiseren. 

11 Wanneer dat van toepassing is in het proces, willen we 
als bewoners meepraten over de financiële participatie, 
op het niveau van coproductie van de participatieladder.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen 
we in eerste plaats naar de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 onder 9. Hier staat opgenomen dat er voor de 
financiële participatie een voorstel van de initiatiefnemers 
(Prowind en de energie coöperatie Veluwe Energie) wordt 
ontwikkeld. U geeft aan te willen coproduceren en daarmee 
dus actief te willen bijdragen aan het schrijven/ontwikkelen 
van dit voorstel van initiatiefnemers. Zoals eerder 
aangegeven vinden we het belangrijk dat de belangen van 
de omgeving worden betrokken bij dit voorstel. We zullen 
dit verzoek daarom ook onder de aandacht brengen bij de 
initiatiefnemers en hen adviseren daarop in te gaan. Dit 
geldt overigens ook voor andere belanghebbenden die dit 
graag zouden willen. 

12 In de lijst met participanten worden niet altijd de termen 
gebruikt uit de participatieladder waardoor het niet 
duidelijk is op welke trede de participant staat. Dit betreft 
vooral de participanten na de trede coproduceren.

Bij de meewerkers zijn de termen uit de participatieladder 
gebruikt. Waarbij in een aantal gevallen ook is benoemd 
wie er besluit en dus beslisser is. Bij de meedenkers is 
aangegeven dat zij kunnen meedoen op het niveau van 
consulteren raadplegen. 

13 In het participatieplan is weinig ruimte voor het belang 
van omwonenden. Hier wordt vooral genoemd dat de 
omwonenden hun mening kenbaar kunnen maken. Als 
Buurtvereniging verwachten wij een actievere houding 
naar de omwonende om daar het gesprek mee aan te 
gaan, maar ook hoe zij op de hoogte worden gehouden en 
betrokken worden bij het proces.

De omwonenden zullen de effecten van het windpark 
ondervinden en juist daarom is het belangrijk dat wij hun 
belangen goed kennen zodat ze kunnen worden betrokken 
in een bredere belangenafweging. Hiervoor zijn in het 
participatieplan diverse momenten gepland. Tegelijkertijd 
borduren we ook voort op eerder genomen besluiten over 
de locatie van het zoekgebied. De participatie gaat daarom 
vooral over de randvoorwaarden voor het toekomstig 
windpark. Dit zorgt er mogelijk voor dat er weinig ruimte 
wordt ervaren. We zijn benieuwd naar de invulling van de 
actievere rol en gaan daarover graag met u in gesprek. 

14 De Buurtvereniging is opgenomen in de Klankbordgroep. 
Het bestuur van de Buurtverenging neemt actief 
deel. Graag zien we in het Participatieplan/de 
participatieladder een aparte rol voor de Buurtvereniging 
omdat we de leden vertegenwoordigen in het algemene 
belang van de buurt. Eén stem in de klankbordgroep is 
daarvoor onevenredig klein.

De buurtvereniging is met twee leden vertegenwoordigd 
in de klankbordgroep. De stem van deze leden weegt even 
zwaar als de andere leden. We gaan graag met u in gesprek 
over welke rol u voor zich ziet en hoe u daar invulling aan 
wilt geven.

En tenslotte een punt ten aanzien van de financiële en 
proces participatie. Het is essentieel dat iedereen die 
daarvoor in aanmerking komt, recht heeft op schade-
vergoeding, planschade of andere compensatie ongeacht of 
een zienswijze is ingediend of niet. Ongeacht of bewoners 
voor of tegen het plaatsen van windmolens zijn, elke 
bewoner moet altijd mee kunnen praten en denken over 
de plannen, het is ondenkbaar dat dit gevolgen zou hebben 
op de financiële participatie of het in aanmerking komen 
voor vergoedingen of compensatie. Er is geen juridische 
grondslag om dit anders te regelen of voor te leggen aan 
bewoners.

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 8. 
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Zienswijze Reactie
Hierbij geef ik een zienswijze over het voornemen tot 
uitvoering van de verkenning en de concept onderzoeks-
agenda milieu (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau; 
NRD) en het participatieplan. Deze stukken liggen, samen 
met andere stukken, tot en met 29 juni 2022 ter inzage 
en zijn ook te vinden op https://www.gelderland.nl/
themas/wonen-en-leven/woningen- en-bouwprojecten/
inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/
archief. Dat blijkt uit de kennisgeving op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html. Deze 
zienswijze is gelet op die kennisgeving op tijd ingediend. 

Bij de stukken zit onder meer de concept-NRD (concept v5.0, 
d.d. 2 mei 2022, opgesteld door Pondera, in opdracht van 
Prowind B.V.). In de concept-NRD, p. 1, wordt een zoekgebied 
voor (zeven) nieuwe windturbines afgebeeld. Wij wonen in 
de buurt van het zoekgebied in buurtschap Horst. 

Zienswijze
Veiligheid

Hoe kan het risico voor vallende objecten en de impact 
hiervan voorkomen worden. 
• In koude periodes is er sprake van ijsafzetting op de 

rotorbladen. Het is algemeen bekend dat geregeld 
loslopend vee omgekomen is door vallend ijs van kleinere 
turbines. De extra grote turbines leveren mijns inziens 
extra groot risico op in een ruimer gebied. 

• Vogels die in botsing komen met de turbines of 
turbinebladen.

• Onderdelen van de turbinebladen die op termijn delen 
verliezen.

• Gedurende werkzaamheden zullen soms onderdelen en 
gereedschap vallen.

• Inspectie drones.

In hoeverre zijn brandweerkorpsen uit de omgeving 
uitgerust voor interventies in en om deze hoge turbines. 
Het is algemeen bekend dat er voor de huidige kleinere 
turbines dit in Nederland al een groot probleem is. Worden 
de milieurisico’s van bijvoorbeeld het uitbranden van een 
turbine meegenomen in de MER en hoe wordt hier dan 
invulling aan gegeven. 

Ik verzoek u de milieu impact van vrijkomende materialen 
zoals ijzerschaafsel, verf, Bisfenol A, polymeren etc. in de 
omliggende natuur in de MER verder te onderzoeken. Er 
worden schadelijke materialen gebruikt en aanzienlijke 
hoeveelheden materiaal komt jaarlijks in de natuur terecht.

Ik verzoek u in de MER ook mee te nemen de productie, 
bouw, exploitatie en toekomstige verwijdering en 
verwerking van restmaterialen mee te nemen. Ook indien 
een gedeelte van de activiteiten niet in het plangebied of 
zelfs in Nederland gaat plaatsvinden is het voor het milieu 
wel van belang hier inzicht in te hebben. Het kan niet zo zijn 
dat onze groene stroom gaat leiden tot een afvalprobleem in 
bijvoorbeeld derdewereldlanden zoals die van rotorbladen 
kerkhoven.

In het MER gaan we in op het aspect externe veiligheid. 
Hierbij wordt ook gekeken naar het losschieten van 
materiaal, maar er zal ook worden ingegaan op ijsafzet. 
Verder zal er aan bladerosie een paragraaf worden besteed in 
het MER.

Effecten ontstaan door het uitvoeren van de 
werkzaamheden, door het ruimtegebruik en door het in 
gebruik zijn van de windturbines. Dit MER onderzoekt 
de relevante effecten tijdens de aanleg, de exploitatie 
(gebruik, onderhoud, reparaties) en de ontmantelingsfase. 
Dit betekent dat we ook ingaan op de lifecycle, de 
circulariteit, re-use en recycle mogelijkheden van 
windturbine(onderdelen) .

De brandweer wordt op het moment van de aanvraag 
van de omgevingsvergunning om advies gevraagd. Het 
is gebruikelijk dat in de vergunning voorwaarden over 
brandveiligheid worden opgenomen. Voor tijdens de 
bouwfase wordt een veiligheidsplan opgesteld.

 3.120 Zienswijze 120 (bewoner Ermelo)

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html
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Zienswijze Reactie
Overlast

Hoe kan de MER gemaakt worden voor een plan met zeer 
grote turbines (tot ruim 250 meter). Er is nauwelijks ervaring 
en informatie over de impact van deze turbines op de 
omgeving, mens en dier. 

Neemt u in de MER ook de combinatie van andere 
ontwikkelingen in de omgeving mee? Denk hierbij aan 
de ontwikkelingen op en rond strand Horst, geplande 
woningbouw en industrieterrein

Windturbine geluid is berucht om de laagfrequent 
geluidsoverlast, dat zich vooral nachts voortplant, die het op 
grote afstand kan creëren. Er is nog maar beperkt onderzoek 
gedaan naar de effecten maar het is al aangetoond dat 
windturbine geluid (WTN). Amplitudegemoduleerde 
continue WTN kan van invloed zijn op de zelfbeoordeling 
en sommige aspecten van fysiologische slaap en 
hartproblemen. Voor de zeer grote turbines is nog 
nauwelijks praktijkkennis opgedaan. Ik verzoek u de impact 
van deze overlast verder te onderzoeken in de MER
I
n het betreffende gebied is reeds een verhoogde kans op 
geluidsoverlast van de A28. Ik verzoek u in de MER de impact 
van deze en andere overlast te combineren met de overlast 
die de turbines daar bovenop zullen genereren. 

Smaken verschillen, maar de meeste mensen zien 
windmolens niet als een positieve toevoeging aan het 
landschap. Sterker nog, het wordt er armoedig van. Deze 
mega turbines zijn ver zichtbaar en zullen veel meer 
horizonvervuiling opleveren dan de nu gebruikelijke 
kleinere windmolens. In hoeverre passen deze zeer grote 
turbines in het landschap en welke invloed heeft dit op de 
natuurwaarde
I
k mis een steekhoudende argumentatie voor het zoekgebied. 
Ik mis ook het onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt. 
Plaatsing van de windmolens aan de andere zijde van de 
A28, zou een veel kleinere ruimtelijke impact hebben op 
de buurtschappen Steenenkamer, Horst en Telgt. Ook is de 
keuze voor uitbreiding in de polder een logische. 

In het MER wordt aandacht besteed aan de impact van 
de windturbines op mens en natuur. Dit betekent dat 
de impact op het landschap wordt onderzocht en de 
geluidseffecten in beeld worden gebracht. Ook in cumulatie 
met andere geluidsbronnen zoals de snelweg. Ten aanzien 
van het aspect gezondheid wordt ingegaan op actueel 
wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden nieuwe 
publicaties over gezondheid en windturbines in de gaten 
gehouden en meegenomen in het onderzoek. Op basis 
hiervan ontstaat een objectief en onderbouwd beeld van de 
mogelijke gezondheidseffecten van windturbines.

In het hoofdstuk ruimtegebruik gaan we in op andere 
ontwikkelingen in de omgeving. We maken daarbij een 
onderscheid tussen de autonome ontwikkelingen en 
overige ontwikkelingen. Er is sprake van een autonome 
ontwikkeling als hierover al definitieve besluiten zijn 
genomen. Bij de overige ontwikkelingen is daar nog geen 
sprake van. 

Voor de beantwoording van de zienswijze over de 
argumentatie voor het zoekgebied verwijzen we naar 
de beantwoording van zienswijze 4a regel 14. In de 
locatieonderbouwing (planMER) in het MER zullen we 
ingaan op de (on)mogelijkheden aan de andere zijde van de 
A28. 

In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat elke 
energieregio bijdraagt aan een landelijke doelstelling van 
35 TWh duurzame energie op land. Om te bepalen wat 
elke energieregio kan en wil bijdragen zijn Regionale 
Energie-strategieën (RES- sen) opgesteld. Dit geldt ook 
voor polders in bijvoorbeeld Flevoland en Groningen. Zij 
dragen bij op basis van een eigen regionale afweging. De 
regio Noord-Veluwe heeft ook een afweging gemaakt en 
oa het zoekgebied Nuldernauwkust aangewezen waar dit 
windpark is voorzien. Dit is het vertrekpunt voor de verdere 
planontwikkeling. 



96 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau & participatieplan - Windpark Horst en Telgt

Zienswijze Reactie
Mens en natuur

Het betreffende gebied is een door de provincie aangemerkt 
natuurhistorisch gebied. Er staan zelfs borden in de 
omgeving die dat (terecht) uitleggen. In hoeverre wordt 
de natuurhistorische waarde schade aangericht door de 
plaatsing van deze mega turbines en hoeveel schade is 
acceptabel

Het gebied ligt aan de rand van een Natura 2000 gebied, is 
dit wel de juiste locatie om windmolens te plaatsen. Het lijkt 
mij onmogelijk dat er geen schade zal worden toegebracht 
aan het Natura 2000 gebied. Hoe kunt u de plaatsing van de 
mega turbines in dit gebied ondersteunen

Kunt in de MER de impact van de mega turbines op de 
beschermde das meenemen. Ik kan mij voorstellen dat het 
geluid dat deze produceren maar ook de trillingen en de 
slagschaduw verstorend op de dassenburchten zullen weken
Kunt u de impact van slagschaduw op in het water levende 
dieren en andere organismen onderzoeken

Aan de zuid en zuidwestzijde van de geplande mega 
turbines bevinden zich zeer grote hoeveelheden vogels in 
het graslandschap. Aan de noordzijde bevinden zich grote 
roofvogels. Het plangebied zit midden in een ecologisch 
systeem van randmeren en weilanden waar veel vogels 
zich erg prettig voelen en fourageren. Daarnaast zien 
wij geregeld grote zwermen vogels die de noord-zuid of 
zuid-noord route volgen en recht door het plangebied 
vliegen. Ik verzoek u in de MER de impact van deze 
aanwezige vogels en de vogeltrek in het plangebied mee 
te nemen en de juiste maatregelen te adviseren zoals het 
automatisch stilzetten van turbines bij het passeren van 
deze zwermen vogels en in de periodes van de vogeltrek 
zoals in het voor- en najaar

Ik verzoek u de milieu impact van de aan te leggen of te 
versterken service wegen ter bouw en onderbouw van de 
turbines mee te nemen in de MER 
Ik verzoek u in de MER rekening te houden met de 
aanwezige asbest in het plangebied en de sanering daarvan. 
Er is in de ruime omgeving een lange historie met asbest 
omdat asbestmateriaal van de oude asbestfabruik is gebruikt 
in de grond en wegen

Ik verzoek u in de MER de impact van de aanleg en 
aanpassing van de mid- en hoogspanningsvoorzieningen in 
het gebied mee te nemen 

Boven dien is het de vraag of u zult uitgaan van de meest 
recente wetenschappelijk aanvaarde inzichten, bijvoorbeeld 
op het gebied, slagschaduw en gezondheid. Aantoonbaar 
moet zijn dat er geen schade wordt veroorzaakt door 
slagschaduw en geluid bij omwonenden. Beide aspecten 
zijn van invloed zijn op de gezondheid van mens en dier. ER 
moet worden onderbouwd dat de maximale geluidsnorm 
zoals deze geldt voor het buitengebied in de nacht van 
35 dB(A) niet overschreden wordt door de komst van de 
windmolens. U moet een en ander inzichtelijk maken voor 
de omliggende functies wonen, recreatie, sport, strand, 
kinderdagverblijven en scholen binnen de invloedsfeer 
van de windmolens. Slagschaduw die ontstaat uit de 
windmolens dient te worden weggenomen door het 
toepassen van voorzieningen aan de windmolens. Kortom, ik 
verzoek u volwassen om te gaan met deze materie en u op te 
stellen als een betrouwbare partij. Gaarne vernemen wij uw 
onderbouwde reactie hierop.

In het MER gaan we in op de ecologische effecten van het 
windpark. Hierbij wordt er gekeken welke beschermde 
soorten zich bevinden in en nabij het plangebied. Hierbij 
kan worden gedacht aan vleermuizen, de das of vogels. 
De plaatsing van windturbines zal uiteindelijk een 
afweging zijn tussen de maatschappelijke opgave (opwek 
van duurzame energie) en de effecten op de verschillende 
milieueffecten waaronder de impact op ecologie, geluid en 
slagschaduw.

Voorafgaand aan de bouw van de windturbines zal een 
bodemtoets of bodemonderzoek worden uitgevoerd. Mocht u 
bekend zijn met de aanwezigheid van bodemverontreiniging 
(bijvoorbeeld met het door genoemde asbest) horen wij graag 
van u waar de verontreiniging zich bevindt. U kunt hiervoor 
contact opnemen met provincieloket@gelderland.nl.

In het MER worden de milieueffecten van het windpark 
onderzocht. Zoals op pag. 20 van de concept NRD is 
weergegeven worden daar ook de toegangswegen, 
kraanopstelplaatsen en bekabeling onder verstaan. 

Voor de beantwoording van het deel van de zienswijze dat 
gaat over geluid- en slagschaduw normen verwijzen we naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6. 

Met de door u genoemde norm ‘voor het buitengebied in 
de nacht’ van 35 dB(A) bedoelt u waarschijnlijk de in de 
‘handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ 
genoemde richtwaarde voor ‘woningen gelegen in een 
rustige woonwijk, met weinig verkeer’. Dit normenkader 
is niet van toepassing op windturbinegeluid. Op dit 
moment zijn, vanwege het zogenaamde Nevele-arrest’ geen 
geluidsnormen voor windturbinegeluid beschikbaar. Zodra 
de locatiespecifieke normen voor het windpark Horst en 
Telgt zijn vastgesteld zal ook duidelijk zijn welke norm voor 
de nachtperiode gaat gelden. 

mailto:provincieloket%40gelderland.nl?subject=
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Zienswijze Reactie
Nut en noodzaak

In de omgeving lopen wij met het stroomnet al tegen de 
grenzen aan van de terug levering van de energie van 
zonnepanelen. Geregeld wordt de terug levering stopgezet. 
Dat doet vermoeden dat het leveren van de hoeveelheid 
energie die de windturbines kunnen opleveren beperkt moet 
worden om het net niet te overbelasten. Daarnaast werkt 
dit de terug levering van energie van zonnepanelen nog 
verder tegen en daarmee komen de verduurzamingsdoelen 
met zonnepanelen in het geding. In hoeverre gaan de 
windmolens een waardevolle toevoeging leveren aan de 
energieopwekking in het gebied. Tevens de vraag of de terug 
levering van particulieren aan het stroomnet voorrang 
kan krijgen t.o.v. levering van energie van de windmolens 
opdat daarmee de groene ambities van particulieren niet 
ontmoedigt worden

U moet aantonen dat deze ontwikkeling daadwerkelijk 
bijdraagt aan duurzaamheid en milieuwinst voor zowel nu 
alsook de lange termijn. Hierin dienen alle componenten 
vanaf ontwerp, bouw en afbraak meegenomen te zijn

Ik zie graag aangetoond dat de opgewekte energie 
hoofdzakelijk benut gaat worden in Ermelo en Putten zodat 
er geen windmolens geplaatst worden voor energie die in 
andere gemeente wordt benut. Dat zou zeer inefficiënt zijn 
als het gaat om de net infrastructuur

Kunt u garanderen dat het plaatsen van windmolens niet 
als wisselgeld gebruikt kan worden voor het uitbreiden van 
energie slurpende activiteiten in het gebied. Denk hierbij 
aan een bedrijf dat een aanzienlijke investering doet in 
het project voor het plaatsen van windmolens en daarmee 
ruimte krijgen om bijvoorbeeld een fabriek te starten of 
activiteiten uit te breiden welke andere niet toegestaan 
zouden worden. Dit zou de milieuwinst van het project 
direct tenietdoen.

Voor de beantwoording van de zienswijze over de 
netcapaciteit en het nut van de windturbines verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 2 en 
13. 

Voor het deel van de zienswijze over de bijdrage aan 
duurzaamheid en de bijdrage aan de energievraag in 
Ermelo en Putten verwijzen we naar de beantwoording van 
zienswijze 4a onder 9 en 13. 

In het hoofdstuk ruimtegebruik van het MER gaan we 
in op de bekende nieuwe ontwikkelingen. De gemeente 
Ermelo heeft in dat kader ook gevraagd de effecten op het 
voorgenomen Ecopark/bedrijventerrein te onderzoeken. 
Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden beoordeeld 
aan de hand van de op dat moment geldende beleidskaders 
en wetgeving. De gemeenten Ermelo en Putten gaan daar 
voor een groot deel zelf over. 
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Zienswijze Reactie
Proces en participatie

Zoals bekend komen er per 1 januari 2023 nieuwe landelijke 
normen voor windmolens. Deze normen komen er omdat 
de huidige niet voldoen. Ik verzoek u voor de MER uit te 
gaan van de nieuwe aangekondigde norming. Het kan toch 
niet zo zijn dat de provincie ondanks dat zij weet dat de 
normen aangepast moeten worden, nog snel een project 
probeert door te duwen onder de oude normering. Het gaat 
hier om de gezondheid van mens en dier in de omgeving 
en deze mag niet ondergeschikt verklaard worden. Ook 
het lokaal afwijken van landelijke normen lijkt mij zeer 
onverstandig. Als u locatie specifieke normen stelt, kan 
dat leiden tot willekeur en rechtsongelijkheid. Dat is een 
struisvogelpolitiek die alleen maar slachtoffers zal creëren.

Is u al bekend dat Prowind meerder omwonenden onder 
druk zet om geen zienswijze of andere tegenwerkende acties 
te ondernemen omdat de bewoners daarmee hun recht op 
eventuele schadevergoeding zouden verspelen. Dit is een 
vorm van chantage en mag wettelijke gezien niet. Waarom 
werkt de provincie samen met een partij die op deze manier 
opereert? 

Is u bekend dat Prowind “zogenaamd” de bewoners betrekt 
bij de inpassingsplannen, maar dat er niet meer gebeurt dan 
luisteren en vriendelijk knikken. Ook worden bijvoorbeeld 
visualisaties die gemaakt zijn niet verstrek tenzij ze in 
besloten kring als keukentafelgesprek getoond worden
In relatie tot de participatie zie ik dat de financieel 
belanghebbenden boven in de participatieladder zitten, 
terwijl de gedupeerden helemaal onder in deze ladder 
zitten en enkel geïnformeerd hoeven te worden. Hoe kan 
het dat personen en bedrijven die rechtsreeks financieel 
en operationeel negatief geraakt worden door de plannen 
voor plaatsing van windmolens geen serieuze stem in de 
participatieladder krijgen, terwijl zij die er financieel gewin 
uit zullen halen een zware stem hierin hebben. Dit klinkt 
niet als een rechtvaardig of duurzaam model of een goede 
basis om samen op te trekken. Ik zou willen verzoeken 
minimaal de buurtvereniging een hogere plek op de 
participatieladder te geven

Is u bekend dat de weerstand in het buurtschap Horst en 
Telgt tegen het plaatsen van de windmolens erg groot 
is? Er gaat een gerucht dat de oorsprong van het project 
lokaal is ontstaan en daarmee ondersteund wordt. Dit 
onder de bewoners zo goed als unaniem niet waar. De 
buurtvereniging Horst en Telgt kan u hier meer over 
vertellen. Ik verzoek u dan ook deze informatie op te vragen. 
Wij verzoeken u tevens ons inhoudelijke, accuraat en op tijd 
op de hoogte te houden.

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet mogelijk in 
werking. Dit geldt niet voor de landelijke windturbine-
normen. Deze zullen later van kracht worden. Wanneer 
dit precies is, is nog niet bekend. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat heeft als laatste genoemd 
dat dit mogelijk in het najaar van 2023 is. De actuele 
planning voor de landelijke windturbinebepalingen 
vindt u hier terug: https://www.platformparticipatie.nl/
windturbinebepalingen/default.aspx

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 
2 onder 3, 5, 6, 8 en 9 .

https://www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen/default.aspx
https://www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen/default.aspx
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 3.122 Zienswijze 122 (meerdere indieners)

Deze zienswijze is ook ingediend door indiener nr. 123

Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is gelijk aan zienswijze 4a aangevuld met de 
onderstaande inleiding: 

Voor de beantwoording van de zienswijze gelijk aan 4a 
verwijzen we naar de beantwoording van deze zienswijze. 
Hieronder volgt de beantwoording op de aanvulling. 

Niet in mijn achtertuin! Geen gedraai voor mij ogen! Die 
vlieger gaat voor mij helaas niet op. Dit is nl. al mijn uitzicht 
vanaf strand Horst; windmolenpark Zeewolde op een paar 
100 meter afstand: 

Maar dit is de andere kant; Ermelo buurtschappen Horst en 
Telgt, vanaf het water gezien. Het laatste windmolenvrije 
stukje land rondom het natura 2000 gebied aan het water. 
Ontzettend belangrijk als (de nog enige) aanvliegroute 
voor vele (trek)-vogels en woongebied voor beschermde 
diersoorten zoals de wespendief, das en de meervleermuis. 

Dit laatst stukje windmolenvrij kwetsbaar natuurgebied 
opofferen voor een 2e windmolenpark? Terwijl Ermelo aan 
kan sluiten op het windmolenpark van Zeewolde als men 
over Provinciale grenzen heen kijkt? Wat vindt u daarvan?

Ik vind dit onuitlegbaar. Het maakt mij strijdbaar en daarom 
doe ik alles wat in mijn macht ligt om het opgeven van het 
natuurgebied

In het MER gaan we in op de ecologische en 
landschappelijke effecten van het windpark. Uiteindelijk zal 
het een afweging worden van de maatschappelijke doelen 
(opwekken van duurzame energie) tegen de milieueffecten 
van het windpark. Voor het vervolgproces verwijzen we naar 
de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 4. 

Het zal straks inderdaad mogelijk zijn om een zienswijze 
tegen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-
vergunningen in te dienen en in een later stadium een 
beroep tegen de vastgestelde besluiten. 

N.B. Als de Omgevingswet op 1.1.2023 in werking treedt zal 
in plaats van een inpassingsplan een projectbesluit worden 
voorbereid. Ook hiertegen is het mogelijk om zienswijzen en 
beroep in te dienen.

Bij de zienswijze dat aangetoond moet worden dat de 
ontwikkeling daadwerkelijk bijdraagt aan duurzaamheid en 
milieuwinst benadrukt indiener het volgende: 

Nogmaals wil ik benadrukken dat het onuitlegbaar is, 
dat niet bij het 1e windmolenpark van Zeewolde wordt 
aangesloten en er een 2e windpark in een kwetsbaar 
natuurgebied is gepland op een paar 100 meter afstand. 
Met alle grote gevolgen van dien. Het is natuurlijk niet 
voor niets, dat er destijds geen windmolens aan Ermelose 
zijde zijn geplaatst, toen het windpark Zeewolde er kwam. 
Daarom bevreemdt mij het dan ook, dat het nu ineens wel 
allemaal lijkt te kunnen. 

Voor de beantwoording van de zienswijze verwijzen we naar 
de beantwoording van zienswijze 4a onder 9. 
 
 
Over de aansluiting bij de windparken in Zeewolde merken 
we het volgende op. In het landelijk klimaatakkoord 
is afgesproken dat elke energieregio bijdraagt aan een 
landelijke doelstelling van 35 TWh duurzame energie 
op land. Om te bepalen wat elke energieregio kan en 
wil bijdragen zijn Regionale Energie-strategieën (RES- 
sen) opgesteld. De energieregio Flevoland draagt bij op 
basis van een eigen regionale afweging. De energieregio 
Noord-Veluwe heeft ook een afweging gemaakt en oa 
het zoekgebied Nuldernauwkust aangewezen waar dit 
windpark is voorzien. Dit is het vertrekpunt voor de verdere 
planontwikkeling. 

De zienswijze sluit af met de volgende afsluiting: 
Tenslotte: Hoeveel mag het één ten koste gaan van het 
ander; (extra) windopbrengst vs. recht op gezondheid, 
dierenwelzijn en uitsterving van bedreigde diersoorten? 
Terwijl nu ook alweer gekeken wordt naar andere 
energievormen (kerncentrales). Dit beoogde windmolenpark 
heeft een negatief effect op de natuur rondom het 
Wolderwijd/Nuldernauw/Natura 2000 en aangrenzende 
weidevogelgebieden, daar ben ik van overtuigd door het 
lezen van allerlei onderzoeken de afgelopen maanden 
en door zelf in de natuur te zijn. Daarom hoop ik dat uw 
onderzoeksvragen voortkomen uit: “Wat zijn de mogelijke 
negatieve gevolgen van het windmolenpark op deze 
kwetsbare natuur en hoe kunnen we dit voor onze Provincie 
beschermen” in plaats van “Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat het windmolenpark daar komt en we daarmee voldoen 
aan de Provinciale windpark/energie quota”. 

In het MER zal worden ingegaan op de ecologische effecten 
van het windpark. Dit betekent ook dat de mogelijke 
negatieve gevolgen van het windpark op de natuurwaarden 
wordt onderzocht. Als sprake is van een aantasting moet 
in beeld worden gebracht hoe de aantasting kan worden 
voorkomen of gecompenseerd.



100 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau & participatieplan - Windpark Horst en Telgt

 3.125 Zienswijze 125 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Hierbij geef ik een zienswijze over het voornemen tot 
uitvoering van de verkenning en de concept onderzoeks-
agenda milieu (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau; 
NRD) en het participatieplan. Deze stukken liggen, samen 
met andere stukken, tot en met 29 juni 2022 ter inzage 
en zijn ook te vinden op https://www.gelderland.nl/
themas/wonen-en-leven/woningen- en-bouwprojecten/
inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/
archief. Dat blijkt uit de kennisgeving op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html. Deze 
zienswijze is gelet op die kennisgeving op tijd ingediend. 

Bij de stukken zit onder meer de concept-NRD (concept v5.0, 
d.d. 2 mei 2022, opgesteld door Pondera, in opdracht van 
Prowind B.V.). In de concept-NRD, p. 1, wordt een zoekgebied 
voor (zeven) nieuwe windturbines afgebeeld. 
Ik ga wonen in de buurt van het zoekgebied en het is voor 
mij best zorgelijk.

We hebben in deze mooie buurt een huis kunnen kopen 
maar moeten we ons nu zorgen gaan maken over geluid, 
slagschaduw of vervuiling door slijtage? 

Ik heb over de concept-NRD en het participatieplan de 
volgende opmerkingen: 
Ik zie graag aangetoond dat de opgewekte energie ook echt 
benut wordt in Ermelo en Putten zodat er geen windmolens 
geplaatst worden voor energie die in andere gemeenten 
wordt gevraagd. 

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen we 
naar zienswijze 4a regel 9.

Hoe zit het met de geluidsnormen, zal het geluid van de A28 
en dat van de windmolens stapelen. Alleen een windmolen 
onderzoeken is niet genoeg. Door de molen en de wind die 
van het water komt krijgen wij meer overlast. Ik stel voor 
dat er onderzocht word wat voor overlast we krijgen van een 
combinatie van de windmolens en de snelweg A28. 

In het MER zal worden ingegaan op de cumulatieve 
geluidsbelasting. Hierbij wordt ook gekeken naar het geluid 
van de snelweg.

Word er rekening gehouden met het weiden gebied waar 
deze molens geplaatst zouden worden. Op het moment 
grenst dit aan een natura2000 gebied. Hier nestelen een 
hoop weidevogels. Ook zijn er reeën te vinden. Graag 
zie ik dat er uitvoerig onderzoek gedaan word naar 
de consequenties van deze molens op de omliggende 
natuurgebieden. 

In het MER zal worden ingegaan op de ecologische 
effecten van het windpark. Dit is een uitvoerig onderzoek. 
Uiteindelijk zal de keuze voor het windpark een afweging 
zijn tussen opgewekte energie (en de maatschappelijke 
noodzaak hiervan) en de lasten.

Is er wel genoeg tijd uitgeteld voor deze onderzoeken. Ik 
begrijp uit de tijdlijn die te vinden is op de website van 
het windpark (https://windparkhorstentelgt.nl/tijdlijn/) 
dat zij voor het einde van het jaar 2022 een vergunning 
aanvraag te kunnen doen. Voor deze onderzoeken zal de tijd 
moeten worden genomen omdat de mogelijke impact op de 
omliggende gebieden erg groot kan zijn. 

De planning is aangepast. De actuele planning zal uiterlijk 
begin oktober te vinden zijn op de provinciale website. 

Graag zie ik dat er word onderzocht wat de specifieke 
windmolen die geplaatst zal worden voor effect zal hebben 
op de omgeving. Gaat dit bijvoorbeeld om een molen van 200 
of 250 meter hoog moet er ook onderzocht worden wat het 
effect van deze grote molens is op de mensen en dieren die 
in de omgeving hiervan wonen. 

Voordat een voorkeursalternatief is gekozen, worden 
verschillende inrichtingsalternatieven (opstellingen) 
onderzocht in een bepaalde bandbreedte. Als het 
voorkeursalternatief is gekozen worden de minimale 
effecten van dit alternatief nog eens in beeld gebracht. Dit 
geeft een duidelijk idee wat het effect is op de omgeving.

In het gebied horst zijn bouwplannen, zowel woningbouw 
en of bedrijfsmatige bouw mogen niet lijden onder deze 
molens. Word er genoeg onderzoek gedaan naar de huidige 
wetgeving voor het bouwen rondom windmolens, en word 
er rekening gehouden met toekomstige regelgevingen. 

In het MER wordt ook aandacht besteed aan plannen in 
de omgeving. Voor de beantwoording van deze zienswijze 
wordt ook verwezen naar de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 onder “lokale milieunormen/afstandsnormen”.

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html
https://windparkhorstentelgt.nl/tijdlijn/
http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
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Zienswijze Reactie
Binnen een straal van 2 km van de plaats waar deze molens 
komen staat o.a. een basisschool, meerdere boerderijen 
en ook mijn huis. Word er voldoende onderzocht wat de 
geluid schade is. Word er voldoende onderzocht wat de 
slagschaduw is. En word er genoeg onderzocht wat de 
slijtage van gevaarlijke stoffen doet met mens en dier? Graag 
zie ik de resultaten van deze onderzoeken en ga ik er van uit 
dat als het ook maar iets een gevaar zou zijn voor mens of 
dier in de omgeving van deze molens dat ze heroverwogen 
worden. 

In het MER wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan 
gezondheid, geluid en slagschaduw. Tevens zal er in het 
MER worden ingegaan op bladerosie.

Hoe zit het met het Burgerparticipatie plan waar groot mee 
geadverteerd word op de website van het windpark. Waarom 
is er zo weinig mogelijkheid om mee te denken over het 
plan. Graag de mogelijkheid om de buurt meer te betrekken 
en meer invloed te geven op het geplande park. 

Bij deze vraag ik om rekening te houden met de genoemde 
punten. Graag word ik op de hoogte gehouden van de 
vorderingen in de onderzoeken. 

In het participatieplan is opgeschreven wie, op welke manier 
over elke onderwerpen invloed kunnen uitoefenen. Er zijn 
diverse informele en formele momenten waarop bewoners 
kunnen aangeven wat hun belangen en zorgen zijn. Zoals in 
het participatieplan aangegeven betrekken we de belangen 
van bewoners bij de besluitvorming. De provincie heeft 
als bevoegd gezag de doorslaggevende stem, maar zal de 
inbreng van omwonenden herkenbaar betrekken in een 
bredere belangenafweging. Naar aanleiding van deze en 
andere zienswijzen over dit onderwerp hebben we besloten 
een compacte weergave van het participatieplan op te 
stellen. We hopen daarmee tegemoet te komen aan de wens 
van de omgeving om sneller inzicht te krijgen in de stappen 
van het project en de onderwerpen waar inbreng mogelijk is. 
De compacte weergave zal uiterlijk begin oktober 2022 op de 
provinciale website beschikbaar worden gesteld.

 3.127 Zienswijze 127 (bewoner/ondernemer  
   Ermelo)

Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4a aangevuld met 
het onderstaande: 
Tot slot moet mij van het hart dat ik in andere zoekgebieden 
voor molenparken, in andere regio’s waar ik ook boeren 
ken, niets anders dan ruzie heb meegemaakt. Onenigheden 
tussen buurtbewoners, tussen pro’s en contra’s tussen 
meeverdieners en (al dan niet gedwongen) toekijkers. Ik 
beschouw molens op het vasteland als splijtzammen voor 
gezonde samenlevingen. Ik zou graag zien dat het effect op 
de samenleving van een dergelijk megalomaan project ook 
beschouwd wordt als milieu-effect en als zodanig worde 
meegenomen in de afwegingen. 

Voor het deel van de zienswijze dat overeenkomt met 
zienswijze 4a, verwijzen we naar de beantwoording van deze 
zienswijze. 

Wij kennen goede en slechte voorbeelden van de manier 
waarop de samenleving kan meedelen in de opbrengsten 
en hoe ze betrokken worden in de planvorming. Omdat de 
uitkomsten per gebied en aanpak verschillen zal het niet 
mogelijk zijn de effecten hiervan vooruitlopend in beeld 
te brengen. Liever leren we zo veel mogelijk van de goede 
voorbeelden. Dit houdt in dat u in een vroeg stadium wordt 
betrokken bij zowel de planvorming als de mogelijkheden 
voor financiële participatie. Voor een nadere beantwoording 
op dit punt verwijzen naar de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 onder 9.

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
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Zienswijze Reactie
Deze zienswijze is identiek aan zienswijze 4a aangevuld met 
het onderstaande: 
• Ik zie graag een onderzoek naar de invloed op 

geluidsoverlast als er ook industrieterrein op bijna 
dezelfde locatie zal komen. 

• Ik ontvang graag duidelijkheid over de vergoeding voor de 
omwonende die woonachtig zijn binnen de cirkel van 750 
meter. ProWind, geeft aan, als de verklaring niet wordt 
ondertekend door de omwonende woonachtig binnen 
deze cirkel, bent u tegen en ontvangt u geen vergoeding. 
Ik zie dit als chantage. 

In het MER zal worden ingegaan op de geluidsbelasting op 
basis van de huidige situatie. Indien er in een later stadium 
een industrieterrein gerealiseerd wordt zullen daarvoor 
aparte berekeningen worden gemaakt waarbij zij rekening 
houden met de windturbines. 

Voor de beantwoording over de vergoeding verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 8 en 
9.

 3.130 Zienswijze 130 (meerdere indieners)

Deze zienswijze is ook ingediend door indiener nr. 131.

 3.136 Zienswijze 136 (meerdere indieners)

Deze zienswijze is ook ingediend door indiener nr. 137.

Zienswijze Reactie
Hierbij geef ik een zienswijze over het voornemen tot 
uitvoering van de verkenning en de concept onderzoeks-
agenda milieu (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau; 
NRD) en het participatieplan. Deze stukken liggen, samen 
met andere stukken, tot en met 29 juni 2022 ter inzage 
en zijn ook te vinden op https://www.gelderland.nl/
themas/wonen-en-leven/woningen- en-bouwprojecten/
inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief. 
Dat blijkt uit de kennisgeving op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html. Deze 
zienswijze is gelet op die kennisgeving op tijd ingediend. 

Bij de stukken zit onder meer de concept-NRD (concept v5.0, 
d.d. 2 mei 2022, opgesteld door Pondera, in opdracht van 
Prowind B.V.). In de concept-NRD, p. 1, wordt een zoekgebied 
voor (zeven) nieuwe windturbines afgebeeld. 
a Ik woon in / in de buurt van het zoekgebied
b Mijn bedrijf X is gelegen in / in de buurt van het 

zoekgebied en houdt zich bezig met grond- en infrawerk 
en recycling. Tevens is er op ons terrein een grondbank.

Zienswijze

Ik heb over de concept-NRD en het participatieplan de 
volgende opmerkingen:
*Op ons terrein is een grondbank, wij nemen grond in en 
nakeuring van de grond gebruiken wij dit bij projecten en 
verkopen de grond aan hoveniers, omliggende gemeentes en 
particulieren. De laatste tijd wordt er steeds meer bekend dat 
de slijtage van het wiekenmateriaal van winmolens zorgt 
voor ernstige milieu- en gezondheidsschade. Bij het slijten 
van de wieken komt Bisfenol A en micro- en nanoplastics 
vrij. Dit kan wel oplopen tot 60 kg per jaar per rotorblad. 
Buiten dat dit voor alle omwonenden zeer schadelijk is, 
het Natura 2000 gebied hier ernstig door geschaad kan 
worden, komt het zeer waarschijnlijk ook in onze grond- en 
groenrecycling terecht. Wij willen u dringend verzoeken 
dit mee te nemen in de MER voor windpark Horst & Telgt 
zodat onze bedrijfsactiviteiten en het milieu geen schade 
ondervinden van het windpark. 

In het MER zal worden ingegaan op bladerosie.

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-5718.html
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Zienswijze Reactie
*Wij maken ons zorgen over de slagschaduw en de 
geluidshinder die de windmolens gaan veroorzaken. U wilt 
komen tot een locatiespecifieke normstelling (concept-NRD, 
p. 31). Er komt nieuwe besluitvorming omtrent de landelijke 
windturbinebepalingen. En wij vinden dat u deze moet 
afwachten. Zeker moet zijn dat de maximale geluidsnorm 
voor de nacht in de nacht van 35 dB(A) niet overschreden 
wordt door de komst van de windmolens. Ook dient er 
gekeken te worden of de windmolens niet het geluid van de 
A28 gaan versterken of vervormen. De wind komt meestal 
vanaf het water blaast over de A28 richting Horst en Telgt. 
Als daar windmolens tussen staan zal dit effect hebben. De 
zon staat het grootste deel van de dag achter de windmolens 
van 250 meter hoog is ongeveer 2000 meter in de omtrek 
te zien. Dit moet voorkomen worden door het toepassen 
van voorzieningen aan de windmolens zodat bewoners, 
kinderdagverblijven, scholen recreanten en bedrijven hier 
geen dagelijkse hinder van ondervinden. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze wordt 
verwezen naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 
onder 6.

*De komst van windmolens kan in de directe omgeving 
grote gevolgen hebben voor bouw- en ontwikkelingen. 
De komende jaren zijn er in deze buurt nog plannen voor 
woningbouw, een bedrijventerrein en een hotel.  
De recreatie moet toenemen bij strand Horst. Wij vinden dat 
de komst van windmolens dit niet mag beperken. Ook onze 
bedrijfsactiviteiten mogen niet geschaad worden door de 
komst van windmolens. 

Er zijn veel plannen en ambities in het gebied Horst en 
Telgt. Om duidelijkheid te geven heeft het college deze 
plannen en ambities geprioriteerd. De prioritering is o.a. 
gemaakt op basis van;
• de juridische status van het desbetreffende plan of 

ambitie,
• het moment waarop een principe medewerking door het 

college is verleend, 
• ambities van het college.
Nieuwe initiatieven, zoals het windpark, moeten 
onderbouwen dat hun initiatief passend is in de bestaande 
situatie.
Het bestemmingsplan strand Horst is onherroepelijk. De 
initiatiefnemer van het windpark moet rekening houden 
met de mogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt, 
waaronder de recreatie van strand Horst en het hotel.
De MER zal inzicht geven in de effecten van het windpark 
op het gebied. Het bevoegd gezag zal op basis van de 
uitkomsten van de MER de verschillende belangen afwegen 
en waar nodig keuzes moeten maken.

*Wij wonen en werken hier in een prachtig landschap. 
Het Natura 2000 gebied en het weidevogelbestand is zeer 
kwetsbaar. De graslanden waar u de windmolens in wilt 
plaatsen zijn zeer belangrijk voor de vogels en dus ook voor 
het Natura 2000 gebied. Het plaatsen van windmolens in 
deze graslanden zal grote gevolgen hebben voor de natuur. 
Wij willen dat er goed onderzocht wordt dat er geen schade 
ontstaat aan de flora en fauna in dit gebied. De Wespendief 
is belangrijk maar zeker ook de kievit, de grutto en de 
scholekster en de uilen. Ook de vleermuizen, waaronder 
beschermde soorten dienen geen schade te ondervinden van 
de windmolens.

Voor het MER zal ecologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
Hierin zal worden ingegaan op de invloed op Natura-200 
gebieden en de verschillende beschermede soorten 
waaronder de wespendief en vleermuizen.

*Het participatie plan zoals het er ligt is in onze ogen matig. 
Wij willen u verzoeken hier nogmaals naar te kijken en te 
zorgen dat er meer ruimte voor omwonenden komt qua 
inspraak en vergoedingen. 

Het is onduidelijk op welk punt het participatieplan matig 
wordt gevonden. We hebben naar aanleiding van andere 
zienswijzen besloten om de inhoud van het participatieplan 
in elk geval te verduidelijken. 

Dhr. X, medewerker van Prowind is tevens lid van 
de provinciale staten van Gelderland. Dit lijkt op 
belangenverstrengeling en geeft weinig vertrouwen. 
In de zienswijze is de naam van het Statenlid en zijn internetlinks 
met persoonsgegevens gedeeld. Deze zijn niet overgenomen in deze 
reactienota ivm de privacyregelgeving. 

Voor de beantwoording verwijzen we naar de beantwoording 
van zienswijze 4a regel 3.



104 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau & participatieplan - Windpark Horst en Telgt

Zienswijze Reactie
Er is maar weinig tijd gereserveerd om goed onderzoek 
te doen naar de effecten van het windpark. Vooral gezien 
het feit dat er gesproken wordt over windmolens van 
ca. 250 meter hoog, die nog bij na niet in Nederland, is 
zorgvuldigheid geboden. Ook wordt er gezegd dat er nog 
niets vaststaat. Wat wordt er dan precies onderzocht? Voor 
een gedegen onderzoek moet toch duidelijk zijn welk type 
windmolen hier komt en hoe hoog deze worden. Het lijkt 
nu dat de provincie het park er “door wil drukken” voor de 
nieuwe landelijke regels en wetgeving gaat gelden. Gezien 
de grote impact van het park op Horst en Telgt en de natuur 
om ons heen verzoeken wij u om de onderzoeken grondig te 
doen en volgens de nieuwe richtlijnen die straks gelden. 
Graag verzoek ik u met het bovenstaande bij het opstellen 
van het milieueffectrapport en in de verdere besluitvorming 
rekening te houden. Ik verzoek u mij op de hoogte houden. 

De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de 
aanwezige flora en fauna. Dit geeft een goed beeld van de 
aanwezige kwaliteiten. In het MER wordt aan de hand 
van het beschouwen van alternatieven en mogelijke 
optimalisatie onderzocht wat het effect van een windpark 
zal zijn. In het kader van die onderzoeken worden 
berekeningen uitgevoerd met representatieve windturbines 
met tiphoogte van 200 en 250 meter. 

De planning wordt overigens aangepast en komt uiterlijk 
begin oktober 2022 op de website van de provincie. 

Voor een reactie op de milieunormen verwijzen we u naar de 
algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 10. 

 3.140 Zienswijze 140 (bewoner Ermelo)

Zienswijze Reactie
Naar aanleiding van de door u gepubliceerde Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Windpark Horst 
en Telgt doe ik u hierbij mij zienswijze toekomen. 

Omdat inmiddels duidlijke is dat de gemeente Ermelo 
ook ambities heeft waar het gaat om het bouwen van een 
zgn. ecopark moet in de NRD opgenomen worden wat de 
consequenties zijn van deze ambitie en in hoeverre de bouw 
en werking van de dergelijk ecopark het windpark beïnvloed 
en andersom. 

Het concept zoals verwoordt in de NRD is opgesteld in 
opdracht van Prowind B.V. (“Prowind”). Ik hoop dat niet 
de grondposities van Prowind B.V. (of een opvolgend 
ontwikkelaar) het alternatievenonderzoek bepaalt of 
beïnvloedt. Alle opties dienen – ook gelet op het Verdrag 
van Aarhus – in dit stadium nog open te zijn. In het 
milieueffectrapport en de verdere besluitvorming zult u daar 
expliciet aandacht aan moeten besteden.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a regel 
1. Verder geldt dat in het MER aandacht zal worden besteed 
aan het Ecopark.

Prowind heeft in het beginstadium van gesprekken met 
direct omwonenden hen gevraagd een intentieverklaring 
te ondertekenen van een in principe akkoord gaan met 
de bouw van dit windpark. Aangegeven werd dat het 
ondertekenen van deze verklaring geen invloed zou hebben 
op eventueel indienen van een bezwaar maar niet tekenen 
zou wel als consequentie hebben dat die omwonende niet 
in aanmerking zou komen voor financiële compensatie. Hoe 
kunt u zaken doen met een bedrijf wat direct betrokkenen 
op deze manier chanteert? 

Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 8

Gelet op het feit dat een medewerker van Prowind,  
de heer X, tevens lid is van de provinciale staten van 
Gelderland zult u in de verdere besluitvorming moeten 
waken voor vooringenomenheid (artikel 2:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht) en belangenverstrengeling en 
dat ook aan kunnen tonen. 
In de zienswijze is de naam van het Statenlid en zijn internetlinks 
met persoonsgegevens gedeeld. Deze zijn niet overgenomen in deze 
reactienota ivm de privacyregelgeving. 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 3.

Als uw provincie ten behoeve van het windpark 
gronden uitgeeft of anderszins privaatrechtelijk 
toestemming verleent, zult u moeten voldoen aan 
de eisen van het inmiddels bekende Didam-arrest 
van de Hoge Raad (https://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 2.

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778
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Zienswijze Reactie
U wilt komen tot een locatiespecifieke normstelling 
(concept-NRD, p. 31). Wij menen dat u de besluitvorming 
over de nieuwe landelijke windturbinebepalingen dient 
af te wachten. Als u locatiespecifieke normen stelt, kan 
dat leiden tot willekeur en rechtsongelijkheid. Bovendien 
is het de vraag of u zult uitgaan van de meest recente 
wetenschappelijk aanvaarde inzichten, bijvoorbeeld op het 
gebied van geluid, slagschaduw en gezondheid. Aantoonbaar 
moet zijn dat er geen schade wordt veroorzaakt door 
slagschaduw en geluid bij omwonenden. Beide aspecten zijn 
van invloed zijn op de gezondheid van mens en dier. Er moet 
worden onderbouwd dat de maximale geluidsnorm zoals 
deze geldt voor het buitengebied in de nacht van 35 dB(A) 
niet overschreden wordt door de komst van de windmolens. 
U moet een en ander inzichtelijk maken voor de omliggende 
functies wonen, recreatie, sport, strand, kinderdagverblijven 
en scholen binnen de invloedsfeer van de windmolens. 
Slagschaduw die ontstaat uit de windmolens dient te 
worden weggenomen door het toepassen van voorzieningen 
aan de windmolens.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 6.

Aantoonbaar moet zijn dat er geen schade wordt aangericht 
aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
Hierbij verwijs ik u naar het informatiebord wat geplaatst 
is op de driesprong Riebroekseweg/Riebroeksesteeg. 
Het slagenlandschap waarover op dit informatiepaneel 
gesproken wordt en waar het om gaat in dit geval zal 
volledig als cultuurlandschap verloren gaan door de bouw 
van dit windpark. Hoe wilt u dit compenseren? 

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 7.

Er zal aantoonbaar geen schade aan het omliggende 
Natura 2000-gebied en de daar levende flora en fauna 
toegebracht mogen worden. Denk hierbij onder andere aan 
de wespendief, de kievit, de grutto en de scholekster.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 11.

De komst van deze windmolens mag in de directe omgeving 
niet leiden tot bouw- en ontwikkelingsbeperkingen. Indien 
dit niet voorkomen kan worden, dient ook de daaruit 
voortvloeiende schade voor vergoeding in aanmerking te 
komen.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 12.

Zowel de gemeente Putten als de gemeente Ermelo 
hebben beleidsdocumenten opgesteld. U moet duidelijk 
maken in hoeverre de komst van de windmolens in 
overeenstemming is met de door de gemeentebesturen 
vastgestelde beleidsdocumenten. Los van uw eventuele 
wettelijke bevoegdheden (bijvoorbeeld op grond van de 
Elektriciteitswet 1998, concept-NRD, § 1.4.2) zou u de 
gemeentelijke democratie hoog in het vaandel moeten 
houden en geen zaken moeten doordrukken.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 13.

In de NRD mist een steekhoudende argumentatie voor het 
zoekgebied en eveneens mist het onderzoek dat hieraan ten 
grondslag ligt. Dit dient opgenomen te moeten worden in 
de NRD

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 14.

Teneinde de gedachte dat dit windpark gebouwd wordt 
voor opwekken van energie anders dan voor de inwoners 
van Ermelo en Putten te ontkrachten moet dit toegezegd 
worden en schriftelijk bevestigd in de NRD.

Voor de beantwoording van dit deel van de zienswijze 
verwijzen we naar de beantwoording van zienswijze 4a  
regel 16.

Tot slot wijs ik u erop dat in het participatieplan meer 
mogelijkheden moeten komen voor omwonenden om 
invloed én inspraak te hebben. Het plan heeft een ‘magere’ 
inhoud. Vanuit uw zorg voor de burger is dit ook een 
verplichting, immers wanneer het park (toch) gerealiseerd is 
plukt u de vruchten hiervan, de lusten dus maar blijven wij 
achter met de lasten. 

Het is onduidelijk op welke punten de inhoud te mager 
wordt bevonden. Naar aanleiding van deze en andere 
zienswijzen over dit onderwerp hebben we besloten een 
compacte weergave van het participatieplan op te stellen. 
We hopen daarmee tegemoet te komen aan de wens van de 
omgeving om sneller inzicht te krijgen in de stappen van 
het project en de onderwerpen waar inbreng mogelijk is.  
De compacte weergave zal uiterlijk begin oktober 2022 op de 
provinciale website beschikbaar worden gesteld.

http://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
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 4 Adviezen wettelijk adviseurs 
en bestuursorganen

a Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Advies Reactie
Eind maart heb ik u informeel per mail geïnformeerd en 
die mail kunt u als reactie op uw verzoek zien. Ik zie geen 
aanleiding om in deze fase een aanvullend advies te geven.

Graag voorziet de VNOG u van een advies zodra het thema 
Externe veiligheid nader is uitgewerkt in de m.e.r. (of in het 
Provinciaal Inpassingsplan).

Hieronder is uw reactie van maart opgenomen. Het concept 
inpassingsplan en het MER zal in het najaar in het kader 
van vooroverleg aan u worden toegezonden.

Reactie 29 maart 2022
Ter achtergrondinformatie heb ik twee documenten (RIVM 
en GGD/GHOR NL) toegevoegd waarin ook het nodige over 
windturbines is beschreven.

Wij hebben kennisgenomen van de toegezonden rapporten: 
“Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op 
gezondheid en veiligheid in Nederland, RIVM, 2021-0054)” 
en “Klimaatmitigatie en negatieve gezondheidseffecten; 
Huidige stand van kennis en advies GGD (GGD/GHOR 
Nederland, 10 december 2020)”.

Externe veiligheid
Uit de NRD haal ik dat het aspect ‘externe veiligheid’ nader 
wordt uitgewerkt in de MER. In die uitwerking verwacht ik 
ook een weergave van de plaatsgebonden risicocontouren 
(PR 10-6) van de betreffende windturbines, omdat wij daar 
specifiek vanuit EV naar kijken. In de bijlage heb ik een 
uitsnede van de Signaleringskaart EV toegevoegd, met 
daarin de aanwezige risicobronnen in de omgeving van 
het plangebied. Ik verwacht dat de A28 het meest relevant 
zal zijn (waardoor Rijkswaterstaat een potentiële partner 
bij deze ontwikkeling is), maar ik kan niet inschatten 
hoe dichtbij één van de windturbines bij de hogedruk 
aardgasleiding (N-570) wordt geprojecteerd. Wellicht dat de 
Gasunie dan ook geraadpleegd moet worden. 

Het is in ieder geval goed om te lezen dat aansluiting wordt 
gezocht bij de Handreiking Risicozonering Windturbines en 
de Handleiding Risicoberekeningen Windturbines, waarbij 
ik adviseer om hiervan de laatste versies te hanteren.  
Ik weet niet in hoeverre u – of de gemeenten Ermelo en 
Putten – contact heeft gelegd met de Omgevingsdienst 
Noord-Veluwe? Maar zij kunnen u op het gebied van externe 
veiligheid ook nog nader adviseren (info@odnv.nl).

De concept NRD is ook toegezonden aan Rijkswaterstaat en 
de Gasunie. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen adviseert 
bij provinciale windmolenprojecten en zal in naam van het 
bevoegd gezag de vergunningen voorbereiden.

mailto:info%40odnv.nl?subject=
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Advies Reactie
Fysieke veiligheid
Vanuit het oogpunt van fysieke veiligheid zijn er bij 
windturbines sprake van twee gevaren, nl. (1) brand in of 
aan de windturbine en (2) gevaar voor de directe omgeving 
als gevolg van vallende onderdelen van windturbines. Brand 
kan ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld blikseminslag, 
falen van elektrische installaties, hete oppervlakten, etc. 
Door het afbreken van de gondel, ijsafwerping, wegslingeren 
van onderdelen turbineblad of het omknikken van de mast 
kunnen in de directe omgeving liggende (infrastructurele) 
bouwwerken worden geraakt, waardoor weer secundaire 
effecten mogelijk zijn.

Bij de incidentbestrijding zullen hulpverleningsdiensten 
inzetten op o.a. het veiligstellen van de omgeving en 
het laten afschakelen van de spanning. Met behulp 
van zgn. aandachtskaarten zal de brandweer inzetten 
op hulpverlening/brandbestrijding boven of onder in 
de windturbine, waarbij ik wil benadrukken dat de 
incidentbestrijding boven in een windturbine lastig is 
gezien de hoogte van dergelijke windturbines. Bij een 
brand zal dan waarschijnlijk worden gekozen voor een 
uitbrandscenario (waarbij de omgeving veilig wordt gesteld).

Zodra de planvorming concreter wordt adviseren wij graag 
over de bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid.

Zoals eerder is aangegeven worden het concept-
inpassingsplan danwel het projectbesluit en het MER in het 
kader van vooroverleg aan u toegezonden.

Gezondheid
Over de gezonde leefomgeving (waaronder geluid, 
slagschaduw, etc.) m.b.t. de beoogde ontwikkelingen 
adviseer ik u nader contact te leggen met het team Medische 
Milieukunde (MMK) van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
Zij beschikken over de expertise op dit vlak en ik wil hiermee 
niet in hun ‘vaarwater’ zitten. Ik heb het team MMK daarom 
meegenomen in deze mail.

Het concept NRD is ook toegezonden aan het team Medische 
Milieukunde van de GGD. Hun reactie is weergegeven onder 
paragraaf e. van dit hoofdstuk.

b Gemeente Harderwijk

Advies Reactie
Met het vaststellen van de RES 1.0 (regionale 
energiestrategie van de Noord Veluwe) heeft de 
gemeenteraad van Harderwijk al ingestemd met deze 
zoeklocatie. Uw concept notitie Reikwijdte en Detailniveau 
en het Participatieplan geven ons geen aanleiding om 
inhoudelijk te reageren.

Geen opmerkingen.

c ProRail

Advies Reactie
De concept NRD voor het windpark Horst en Telgt die 
ProRail van u ontving geeft ProRail geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen.

Wel behoudt ProRail zich het recht voor om in een 
volgende fase alsnog aanvullende c.q. nieuwe opmerkingen/
zienswijzen in te dienen.

Het concept inpassingsplan danwel het projectbesluit en het 
MER wordt in het kader van vooroverleg aan u toegezonden.
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d Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens Defensie

Advies Reactie
In het participatieplan is Defensie als beslisser opgenomen. 
Dit betreft het onderdeel radarverstoring waarvoor een 
VVGB voor afgegeven dient te worden. Bij de realisatie van 
een radarverstoringsonderzoek zal deze door ons beoordeeld 
worden.

Hierbij wil ik u verzoeken om Defensie ook als meedenker 
op te nemen onder het onderdeel bedrijven. Graag kijkt 
Defensie ook mee in de uitwerking van de MER en leest 
daarin graag mee in de concept versie van de nog uit te 
werken MER, aangezien zij met haar vliegbewegingen en 
het nabijgelegen laagvlieggebied actief is in het gebied.

Het participatieplan wordt op het genoemde onderdeel 
aangevuld. De conceptversie van het inpassingsplan danwel 
het projectbesluit en het bijbehorende MER leggen we graag 
aan u voor.

e GGD Noord- en Oost-Gelderland

Advies Reactie
Bijgaand de reactie van de GGD op de NRD windpark Horst 
en Telgt. Succes met de verdere uitwerking. 

1.1 Inleiding 
De GGD per mail een kennisgeving notitie NRD ontvangen 
van de provincie Gelderland over het voornemen een 
windpark te realiseren bij de kernen Horst en Telgt te 
Ermelo. 
De GGD maak graag gebruik van de mogelijkheid om 
een zienswijze in te dienen. De GGD gaat in op eventuele 
effecten van de turbines op de gezondheid. 

1.2 Situatie 
De locatie voor de windturbines is gelegen nabij de A28 
en ten zuiden van strand Horst, in zowel de gemeente 
Ermelo als Putten. Plan is 7 turbines te plaatsen waarvan 
1 in Putten. De buurtvereniging Horst en Telgt heeft een 
werkgroep Duurzame Energie opgericht en ontwikkelt 
het plan samen energiecoöperatie Veluwe-Energie en met 
Prowind Op 2 mei 2022 is een notitie NRD verschenen 
(Pondera, concept v5.0) over de uit te voeren onderzoeken 
voor het MER. Een planMER is nodig omdat de windturbines 
niet in het vigerende bestemmingsplan van beide 
gemeenten passen. Hiervoor zal de provincie een provinciaal 
inpassingsplan (PIP) opstellen. Het advies van de GGD gaat 
in op de gezondheidsaspecten. 

2 Gezondheidsaspecten leefomgeving 
De leefomgeving waarin we wonen, werken en leven 
heeft invloed op onze gezondheid. Een gezonde leef- 
omgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig 
ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch 
zijn, en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein 
mogelijk is. Het gaat dus om gezondheidsbescherming en 
gezondheidsbevordering. 

Er zijn veel factoren die de gezondheid van mensen 
beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.  
De leefomgeving speelt bij veel van deze factoren een rol.  
Op het gebied van leefstijl zijn er zowel gunstige als 
ongunstige toekomstige ontwikkelingen. Minder mensen 
roken en meer mensen bewegen. Daar staat tegenover 
dat meer mensen te zwaar zijn. Ongezond gedrag is 
verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast. 
Roken is hiervan de belangrijkste oorzaak. Een ongezond 
binnen- en buitenmilieu veroorzaakt 4 procent van de 
ziektelast, met luchtverontreiniging als de belangrijkste 
oorzaak. Lokaal kan dit flink vari- eren, zo tussen de 4 en 
14%. 
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De GGD kiest bij de adviezen een combinatie van gezondheid 
beschermende en gezondheid bevorderende factoren. 
Landelijk is een aantal kernwaarden opgesteld. Deze zijn als 
volgt samen te vatten:

3 Gezondheidseffecten windturbines 
Uitgangspunt van het GGD advies is het bevorderen 
van een gezonde leefomgeving. Windturbines leveren 
gezondheidswinst door vermindering van het gebruik van 
fossiele brandstoffen, maar kunnen lokaal onrust en hinder 
veroorzaken. Naast hinder zijn er geen bewijzen voor een 
directe relatie tussen andere gezondheidseffecten en de 
blootstelling aan geluid van windturbines. 

De GGD adviseert in de onderzoeken te sturen op het 
zoveel mogelijk beperken van de (ernstige) hinder en 
slaapverstoring door de windturbines. Dit omvat: 
• Geluidbelasting 

Akoestische en niet-akoestische factoren 
• Visuele hinder en slagschaduw 
• Participatie
• Monitoring en beheer
 
In de notitie NRD is een aantal redenen genoemd waarom 
het windpark zou passen op de beoogde locatie. Gezondheid 
van omwonenden wordt hier verder niet benoemd, maar is 
in de beoogde uitwerking van het MER wel meegenomen. 
De provincie wil de procedure volgen in de geest van de 
Omgevingswet en daarom is reeds een participatieplan 
opgesteld. Er wordt ook invulling gegeven aan financiële 
participatie. 

De GGD ondersteunt van harte de inzet op een brede 
participatie door omwonenden. De GGD adviseert om naast 
de voorbereiding en de realisatiefase ook monitoring en 
beheer (na realisatie) in het participatie- plan op te nemen. 

In paragraaf 2.7 is de conclusie getrokken dat het 
windpark in beleidsmatige zin past in het zoekgebied 
Nuldernauwkust. Hiervoor is op basis van vuistregels 
rekening gehouden met het voorkomen van hinder. In het 
MER gaan we hier dieper op in.

 
 
 
Het participatieplan is opgesteld voor de fase tot en met het 
voorkeursalternatief (de verkenningsfase van het project). 
Als het voorkeursalternatief is vastgelegd komt er een 
aanvulling op het participatieplan voor de volgende fase (de 
planuitwerkingsfase). Naar aanleiding van deze reactie en 
eerdere zienswijzen wordt in het huidige participatieplan 
de afspraak opgenomen dat overheden en initiatiefnemers 
in de volgende planuitwerkingsfase overleggen over de 
wijze waarop de omgeving en belanghebbenden kunnen 
participeren in de bouw- en exploitatiefase. In dit overleg 
betrekken we dan ook het monitoringsaspect en de later in 
deze reactie genoemde 0-meting voor laag frequent geluid. 
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3.1 Onderzoeken 
Onderbouwing van de locatiekeuze is een belangrijk doel 
van het MER. Gezondheidseffecten zijn beschreven onder 
effecten op de leefomgeving. De plannen worden vooral 
beoordeeld op (financiële) haalbaarheid. Het te realiseren 
vermogen lijkt min of meer vast te staan. Er wordt 
verder uitgegaan van hoge turbines met een vrij grote 
rotordiameter. Hoe groter de diameter hoe groter de kans op 
eventueel LFG. 

Het voorstel is om conform tabel 4.2 uit de NRD uit te gaan 
van een te onderzoeken range van 400-1.500m rond de 
turbines. Dat lijkt voldoende voor de meeste effecten. Voor 
het geluidaspect wordt het aantal belaste woningen per 
klasse in beeld gebracht tussen 37 en 50 dB Lden. Er zal 
inzicht worden gegeven in de maatregelen om te kunnen 
voldoen aan Lden= 47, 45 en 44 dB. 

De GGD kan niet inschatten of stillere molens rendabel 
zijn in te zetten, maar adviseert een zo laag mogelijk 
geluidniveau ter plaatse van de woningen, met een 
maximum van Lden=45 dB conform de WHO advies- 
waarden. De GGD adviseert dan ook de 45 dB Lden als 
maximale belasting op te nemen in de onderzoeken met 
twee alternatieven met lagere niveaus. Op basis van het 
Nevele arrest moet de gemeente toch zelf een normafweging 
maken. De turbines staan er zo’n 25 jaar. Daarom mag de 
gezondheid naar idee van de GDD best zwaar meewegen. 
M.b.t. de uit te voeren onderzoeken naar slagschaduw heeft 
de GGD verder geen opmerkingen. 

Windturbines en Gezondheid wordt in tabel 4.2 genoemd 
en alleen kwalitatief beschreven. Voor de onder- delen 
visuele hinder, monitoring en beheer en participatie is 
dat te begrijpen. Voor het onderdeel geluid zijn echter 
ook kwantitatieve gegevens mogelijk op basis van bijv. te 
verwachten hinderpercentages en eventueel slaapverstoring. 
LFG is ook kwalitatief benoemd. Gezien de diverse klachten 
of vermeende klachten bij andere projecten adviseert de 
GGD vooraf een nulmeting te doen van het LFG op een 
aantal relevante punten in de omgeving. Dat kan discussies 
hierover na plaatsing van de turbines voorkomen. 

Er wordt verder gesteld in 4.3.4. dat er geen significante 
relatie is tussen gezondheid en windturbinegeluid. In de 
Noise Guidelines 2018 stelt de WHO dat bij een Lden=45 dB 
nog sprake is van 10% ernstige hinder. Dat vindt de GDG wel 
degelijk een (fors) gezondheidseffect. 

Over de effecten op slaapverstoring waren de studies niet 
eenduidig. Maar latere studies suggereren toch wel een 
verband tussen de geluidbelasting in de nacht (Lnight) en 
slaapverstoring. De GDD adviseert de geluidbelasting in de 
nacht zo veel mogelijk te beperken en bij het ontwerpen uit 
te gaan van een zo laag mogelijk niveau op de gevels 

Ook bij het ontwikkelen van de inrichtingsalternatieven 
is op basis van vuistregels rekening gehouden met het 
voorkomen van hinder. In het MER worden de effecten 
op de leefomgeving van de inrichtingsalternatieven 
nader beschouwd en wordt op basis van literatuur 
(TNO-onderzoek) het aantal potentieel gehinderden 
als gevolg van windturbinegeluid berekend. Daarnaast 
werkt het MER ook optimalisatiemogelijkheden uit voor 
het beperken van hinder (zicht, slagschaduw en geluid). 
Verder gaat het MER aan de hand van beschikbare en 
recente literatuur in op de relatie tussen het opwekken van 
windenenergie en gezondheid. 

In het MER worden alternatieven onderzocht binnen de 
genoemde bandbreedte. Ook LFG komt aan bod waarbij we 
ingegaan op de relatie tussen de hoogte van de windturbine 
en de kans op eventueel LFG. 

In het MER wordt op basis van de dosis-effectrelatie de 
mate van de mogelijke hinder voor de bewoners van de 
omliggende woningen berekend. Dit wordt gedaan voor 
verschillende mogelijke normen. In een apart traject zal 
de provincie een voorstel voor lokale milieunormen (voor 
geluid, slagschaduw en externe veiligheid) ontwikkelen. 

 
 
 
 
Ten aanzien van de door u genoemd WHO-norm merken wij 
het volgende op: 
De WHO geeft in het rapport aanbeveling over de te 
hanteren geluidswaarden voor verschillende activiteiten op 
basis van een brede onderzoeksbasis. De systematiek van de 
WHO maakt onderscheid naar de zekerheid van gevolgen 
van bepaalde geluidsniveaus. Voor windturbinegeluid wordt 
een voorwaardelijke (conditional) aanbeveling gegeven 
van 45 dB Lden voor de blootstelling van geluidniveaus van 
windturbines. Omdat het beschikbare bewijs voor de relatie 
tussen windturbinegeluid en hinder en gezondheid volgens 
de WHO van lage kwaliteit is, geeft de WHO slechts een 
advies/suggestie voor het verlagen van de norm. De WHO 
geeft in haar Guideline aan dat om een voorwaardelijke 
aanbeveling over te nemen een beleidsvormingsproces 
met een substantieel debat en betrokkenheid van 
diverse stakeholders nodig is. Er kunnen zich feiten en 
omstandigheden voordoen waaronder de aanbeveling niet 
overgenomen hoeft te worden. De provincie betrekt het 
advies van de WHO in elk geval bij de afweging voor de 
lokale norm. 
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4 Conclusies en advies 
Er is een initiatief voor realisatie van een windturbinepark 
van 7 turbines in buurtschap Horst en Telgt in het 
buitengebied van Ermelo en Putten. Hiervoor is een 
planMER noodzakelijk. 

De GGD adviseert om de hierboven in H3 genoemde punten 
mee te nemen bij het opstellen van het MER windpark Horst 
en Telgt. 

Voor eventuele vragen of voor overleg is contact op te nemen 
met het Team Milieu & Gezondheid, tel. 088- 443 3000 of via 
mmk@ggdnog.nl. 

20 juni 2022
Team Milieu & Gezondheid

f Waterschap Vallei en Veluwe

Advies Reactie
Het Waterschap heeft geen opmerkingen. Geen opmerkingen.

g Provincie Flevoland

Advies Reactie
Op 23 mei heeft u ons in de gelegenheid gesteld om advies 
uit te brengen over de reikwijdte en detailniveau van 
het milieueffectrapport (MER) Windpark Horst en Telgt. 
Dit Windpark wordt in Gelderland vlakbij de grens met 
Flevoland gerealiseerd. Door de situering op de rand van het 
‘oude’ land kan deze ontwikkeling ook impact hebben op 
ons ‘nieuwe’ land. Daarom verzoeken wij u om onderstaande 
punten in het op te stellen MER mee te nemen.

Natuur
• Uit een passende beoordeling zal moeten blijken dat 

(ook cumulatief ) geen significante effecten op de 
instandhoudingsdoelen van de nabije Natura 2000-
gebieden kunnen optreden. Er zijn vooral zorgen over 
mogelijke effecten op overwinterende vogels waaronder 
de kleine zwaan. 

• Uit een natuurtoets zal moeten blijken wat de 
effecten kunnen zijn op beschermde soorten en welke 
maatregelen worden getroffen om een effect op de staat 
van instandhouding te voorkomen. Het is verstandig als 
hierbij ook rekening wordt gehouden met de vestiging 
van de zeearend in de Veluwerandmeren. 

• Verder dient het project de maatregelen op te nemen 
zoals verwoord in het bijgaande bouwstenendocument, 
waarover in het BAC VP en Energie is afgesproken dat 
partijen hier vanaf november 2020 rekening mee moeten 
houden. 

Voor dit project stellen we een natuurtoets en passende 
beoordeling op. De genoemde soorten worden ook in 
deze onderzoeken betrokken. Het bouwstenendocument 
(waarvan inmiddels een meer actuele versie beschikbaar is) 
wordt ook bij de uitwerking van de mitigerende maatregelen 
betrokken.

mailto:mmk%40ggdnog.nl?subject=
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2021/03/20210210-Bouwstenendocument-NIEWHOL-2.pdf
https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/ruimtegebruik/res+natuur/downloads_getfilem.aspx?id=1329270&forcedownload=true
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Landschap 
Betrek bij de onderbouwing van de locatieafwegingen ook 
de Landschapsvisie en beschreven kernkwaliteiten van de 
provincie Flevoland (Landschap van de Toekomst - Provincie 
Flevoland). Door de situering op de rand van het‘oude’ land 
heeft de locatie ook impact op het ‘nieuwe’ land. 
1 Ruimte voor inrichtingsalternatieven: neem kennis 

van de ontwerpprincipes die Flevoland hanteert voor 
de situering van windmolens en onderzoek mogelijke 
effecten van interferentie met bestaande of in 
ontwikkeling zijnde windmolens. 

2 Effecten op de leefomgeving: breng ook de effecten in 
beeld brengen vanuit het perspectief van Flevoland.

In het MER beschouwen we de interferentie met de 
Flevolandse windturbines en betrekken daarbij ook 
de Flevolandse landschapsvisie. Ook brengen we de 
perspectieven vanaf het nieuwe land (Flevoland) in beeld. 
Dit geldt overigens ook voor de milieueffecten zoals 
slagschaduw.

Toerisme en recreatie
Toerisme en Recreatie worden in de NRD alleen benoemd in 
economische zin. Recreatie & toerisme zijn een (belangrijk) 
onderdeel van de leefomgeving. Leven is meer dan alleen 
wonen waar nu vooral op gefocust wordt. Het gaat ook om 
de vrijetijdsbesteding in je directe woonomgeving zoals het 
wandelingetje met de hond, de fietstocht met je partner, het 
strandbezoek met je kinderen etc. Deze ontwikkeling zal ook 
effect hebben op deze vrijetijdsbesteding. 

In het MER zal ook de toeristische beleving van de omgeving 
worden meegewogen. Zo zullen voor het onderdeel 
landschap ook de visualisaties vanaf de heide worden 
meegenomen. In het hoofdstuk Ruimtegebruik gaan we 
ook in op de verschillende recreatieve routestructuren en 
effecten van de turbines daarop. 

h. Gemeente Ermelo

Advies Reactie
De gemeenteraad van Ermelo heeft op 29 juni 2022 
besloten om de zienswijze van het college van Ermelo te 
bekrachtigen. Hierbij dient de gemeenteraad van Ermelo de 
nadere gronden van de pro forma Zienswijze in. 

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Ermelo werkt samen met u aan het mogelijk 
maken van de realisatie van het Windpark Horst en 
Telgt. Naast het gemeentelijke en provinciale belang om 
in samenwerking het windpark te realiseren heeft de 
gemeenteraad de primaire taak om het algemeen belang 
te behartigen. Om het algemeen belang goed te kunnen 
behartigen heeft de gemeenteraad de zienswijze van het 
college bekrachtigd. De zienswijze heeft als doel om de 
concept notitie reikwijdte en detailniveau verder aan te 
vullen en te verbeteren. Hierbij dient de gemeenteraad van 
Ermelo de volgende zienswijze in: 
1 Wij verzoeken u de natuurgebied het Groene Kruispunt in 

Ermelo en Putten, de natuurgebieden Groot Dasselaar in 
Putten en de natuurgebieden nabij Horsterhoeve, Horst 
Noord in Ermelo expliciet te benoemen in de NRD. 
 
Het onvoldoende meenemen van de invloed van het 
windpark op deze natuurgebieden kan verstrekkende 
gevolgen hebben voor de projecten en processen die direct 
in of nabij het zoekgebied van het windpark zijn gelegen. 
Het college van Ermelo heeft projecten en processen in 
en nabij het zoekgebied van het windpark geprioriteerd 
volgens onderstaande: 
1 Bestemmingsplan Strand Horst, waaronder een 

wijzigingsbevoegdheid van het hotel Strand Horst, 
hoogte 60 meter.

2a Ecopark 28.
2b Windpark Horst en Telgt. 
2c Buitenbrinkweg 81. 
3 Initiatieven die reeds in behandeling zijn genomen, 

maar waarvoor nog geen anterieure overeenkomst is 
gesloten. 

4 Nieuwe initiatieven.

Deze zienswijze nemen we in het geheel over. De natuur-
gebieden worden expliciet benoemd in het MER. Ook zullen 
we het hybride coalitieakkoord benoemen in het MER.  
Dit betekent concreet dat de effecten (of het ontbreken 
ervan) van het windpark op de genoemde natuurgebieden in 
beeld worden gebracht. Het nieuwe hybride coalitieakkoord 
wordt opgenomen in het MER waar de beleidscontext wordt 
beschreven. 



113 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau & participatieplan - Windpark Horst en Telgt

Advies Reactie
De prioritering is opgesteld om een integrale afweging van 
projecten en processen te kunnen maken en het voorkomen 
dat bij het ongecontroleerd en/of gelijktijdig in procedure 
brengen van verschillende initiatieven het hele gebied op 
‘slot’ gaat doordat initiatiefnemers bij elkaar zienswijze 
gaan indienen en beroep en bezwaar gaan aantekenen. Om 
het risico van onvoorziene gevolgen voor deze projecten 
en processen die mogelijke veroorzaakt worden voor het 
windpark zo klein mogelijk te maken, vragen wij extra 
aandacht voor deze natuurgebieden. Met deze zienswijze 
willen bereiken dat dit risico op een ernstige vertraging in 
het proces van het windpark, zo klein mogelijk wordt. 

Het Groene Kruispunt in het bestemmingsplan Strand Horst 

Het bestemmingsplan Strand Horst is een onherroepelijk 
bestemmingsplan. Het windpark moet bij haar onderzoek 
rekening houden met de mogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. Voorwaarde voor de realisatie van 
het hotel en evenementenhal is dat er eerst het Groene 
Kruispunt wordt gerealiseerd. Het windpark mag geen 
nadelige invloed hebben op het natuurgebied het Groene 
Kruispunt. Dit natuurgebied is een voorwaardenscheppende 
groen ruimtelijke investering ten behoeve van de recreatieve 
ontwikkeling in het bestemmingsplan. Daarnaast is de 
initiatiefnemer door gemeente Ermelo al eerder schriftelijk 
geïnformeerd dat het windpark op geen enkele wijze het 
bestemmingsplan Strand Horst en de wijzigingsbevoegdheid 
voor het hotel negatief mag beïnvloeden. 

Bestemmingsplan Westelijk Buitengebied Gemeente Putten, Groot 
Dasselaar 

Het natuurgebied Groot Dasselaar ligt in de gemeente 
Putten. Het natuurgebied is aangelegd ten behoeve van 
boscompensatie voor de gemeente Ermelo. De gemeente 
Ermelo heeft in dit gebied fors geïnvesteerd door agrarische 
gronden op te kopen, de beheerskosten voor een lange 
periode af te kopen en de bestemmingsplankosten op zich 
te nemen. Het plan is tot stand gekomen na jarenlange 
onderhandelingen met de Vereniging Natuurmonumenten. 
Voor dit gebied geldt dat de eventuele nadelige invloed 
van het windpark in beeld moet worden gebracht. Het is 
onaanvaardbaar als investeringen in dit natuurgebied teniet 
worden gedaan door negatieve invloed van het windpark. 

Natuurbestemmingen bestemmingsplan Horst Noord 

Het natuurgebied bestemmingsplan Horst Noord is 
gerealiseerd onder andere voor de bouw van het kasteel 
Groot Horloo nabij de A28 in Ermelo. Gezien het voorgaande 
moet ook mogelijke negatieve invloed van het windpark op 
dit natuurgebied goed in beeld te worden gebracht. 
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2 Wij verzoeken u om rekening te houden met de ambitie 

van de gemeente Ermelo om het Ecopark A28 te 
ontwikkelen. 

Wij realiseren ons dat er ten tijde van het opstellen van de 
NRD het hybride akkoord 2022-2026 nog niet beschikbaar 
was. In de omgevingsvisie van Ermelo is vastgelegd dat 
de mogelijkheden van een Ecopark aan de A28 worden 
onderzocht. In het hybride akkoord Gemeente Ermelo 
2022-2026 is vastgesteld dat de coalitie de ambitie heeft om 
het Ecopark A28 te ontwikkelen. Wij realiseren ons dat er 
nog veel onduidelijkheden en onzekerheden betreffende 
het Ecopark A28. Een bedrijventerrein sluit een windpark 
niet uit en kunnen elkaar mogelijk zelfs versterken. Wij 
verzoeken u om bij de MER rekening te houden met dit 
Ecopark A28 als zijnde een autonome ontwikkeling en te 
zoeken naar win- win mogelijkheden. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
en kijken uit naar voortzetting van onze prettige 
samenwerking. 

Zoals besproken met o.a. de themacommissie brengen we 
de effecten van het windpark op een eventueel toekomstig 
Ecopark in beeld. Het Ecopark wordt in de gemeentelijke 
Omgevingsvisie als volgt aangehaald:
“We gaan in Ermelo op zoek naar nieuwe werklocaties voor lokale 
bedrijven, waarbij het idee van de locatie langs de A28 wordt 
meegenomen ”(Omgevingsvisie Ermelo, 2022, p. 18).
 
In het Hybride akkoord gemeente Ermelo 2022-2026 wordt 
het Ecopark als volgt genoemd:
“Starten met het maken van een plan voor een nieuw bedrijventerrein 
in de directe omgeving van de A28. Dit in samenspraak met 
directbetrokkenen, zoals de omwonenden, de BKE, de bedrijven die onder 
meer zijn gevestigd op Veldzicht en Kerkdennen en de Buurtvereniging 
Horst en Telgt“
(Hybride akkoord gemeente Ermelo 2022-2026, 2022, p.11). 

Over het Ecopark merken we nog op dat deze voorgenomen 
ontwikkeling geen onderdeel uitmaakt van het Regionaal 
Programma Werklocaties en dat er provinciaal en regionaal 
nog geen overeenstemming bestaat over de realisatie van 
een dergelijke locatie. Voordat dat het geval is, zal er nog een 
nadere uitwerking, onderbouwing en afstemming moeten 
plaatsvinden. De provincie gaat hierover graag met de 
gemeente in gesprek.

We beschouwen het Ecopark ook nog niet als autonome 
ontwikkeling en verwijzen hiervoor ook naar het advies 
van de commissieMER. Zij geeft hierin aan om “alleen uit 
te gaan van te verwachten veranderingen in de huidige 
activiteiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten 
waarover al definitief is besloten. Als nog niet zeker is of een 
activiteit doorgaat, maar deze wel relevant kan zijn, dan kan 
hiervoor een apart scenario voor de autonome ontwikkeling 
worden uitgewerkt.” Omdat er nog geen definitieve 
besluitvorming over het Ecopark heeft plaatsgevonden 
worden de effecten op een toekomstig Ecopark daarom in 
een aparte paragraaf in het MER (overige ontwikkelingen) 
beschouwd.  

Aandachtspunten van het college van burgemeester en wethouders van Ermelo
Gelijktijdig met het verzenden van de zienswijze door de gemeenteraad, heeft het college van B&W van de 
gemeente Ermelo de onderstaande brief met aandachtspunten verzonden. 

Advies Reactie
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Ermelo werkt met u samen aan het mogelijk 
maken van de realisatie van het Windpark Horst en Telgt. 
Naast het gemeentelijke en provinciale belang om in 
samenwerking het windpark te realiseren heeft het college 
de primaire taak om het algemeen belang te behartigen. 

Om deze belangen goed te kunnen behartigen willen wij 
een aantal aandachtspunten betreffende het windpark 
onder uw aandacht brengen. De themacommissie van de 
gemeente Ermelo heeft onderstaande aandachtspunten 
aangedragen welke door het college van Ermelo zijn 
vastgesteld en waar de gemeenteraad kennis van heeft 
genomen. De aandachtspunten zijn van belang bij het 
verdere ontwikkelproces en zijn op ambtelijk niveau al 
met de provincie afgestemd. Deze brief is bedoeld als extra 
onderstreping van de gemeentelijke belangen. 

Net als de gemeente waardeert ook de provincie 
de onderlinge samenwerking. We zien het als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen te werken 
aan de energietransitie en het windpark Horst en Telgt 
verantwoord in te passen in de omgeving. In dat kader stelt 
de provincie het op prijs dat de gemeente aandachtspunten 
meegeeft die de inpassing van het windpark kunnen 
verbeteren.
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Advies Reactie
1 Coalitie akkoord 2018-2022 vervangen door het hybride 

akkoord Gemeente Ermelo 2022-2026. 

Er is onlangs een nieuw coalitieakkoord van het nieuwe 
college van burgemeester en wethouders gepresenteerd; in 
de concept NRD vragen wij u het coalitieakkoord 2018-2022 
te vervangen door het hybride-akkoord Gemeente Ermelo 
2022-2026. In de nog te maken stukken verzoeken wij u te 
refereren aan het nieuwe hybride-akkoord. 

Zoals weergegeven in de beantwoording van uw zienswijze 
zullen wij het nieuwe hybride coalitieakkoord van de 
gemeente opnemen in hoofdstuk van het MER waar de 
beleidscontext wordt beschreven. 

 

2 Het beoogde bedrijvenpark A28 (Ecopark). 

Wij realiseren ons dat er ten tijde van het opstellen van de 
NRD het hybride akkoord 2022-2026 nog niet beschikbaar 
was. In de omgevingsvisie van Ermelo is vastgelegd dat 
de mogelijkheden van een Ecopark aan de A28 worden 
onderzocht. In het hybride akkoord Gemeente Ermelo 
2022-2026 is vastgesteld dat de coalitie de ambitie heeft om 
het Ecopark A28 te ontwikkelen. Wij realiseren ons dat er 
nog veel onduidelijkheden en onzekerheden zijn betreffende 
het Ecopark A28. Een bedrijventerrein sluit een windpark 
niet uit en kunnen elkaar mogelijk zelfs versterken. Wij 
verzoeken u om bij de MER rekening te houden met dit 
Ecopark A28 als zijnde een autonome ontwikkeling en te 
zoeken naar win- win mogelijkheden. 

Voor de beantwoording van dit aandachtspunt verwijzen 
we naar onze beantwoording van het derde deel van uw 
zienswijze. 

3 Provinciale normen 

Binnen het huidige projectproces is opgenomen dat 
Provincie Gelderland de projectnormen vaststelt voor het 
windpark Horst en Telgt en dat er niet gewacht wordt op de 
rijksnormen. Hierdoor ontstaat het gevoel bij omwonenden 
en belanghebbenden dat het windpark snel ontwikkeld 
wordt om de rijksnorm te omzeilen. Dit is niet conform het 
doel en de zorgvuldigheid die wij gezamenlijk beogen met 
deze keus. Dit vraagt om extra communicatie. 

Voor de beantwoording van dit aandachtspunt verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 6

4 Het handelingsperspectief betreffende de Wespendief. 

Gemeente Ermelo is benieuwd naar het handelsperspectief 
van de Wespendief. Ondertussen hebben wij begrepen dat 
dit in juli 2022 de resultaten van het onderzoek worden 
verwacht. Het college en de Themacommissie ziet graag de 
uitkomsten van het onderzoek naar de Wespendief zodra 
deze bekend zijn tegemoet. 

Voor de beantwoording van dit aandachtspunt verwijzen we 
naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2 onder 11.

5 Het afnemende draagvlak van de inwoners van Horst en 
Telgt. 

De Themacommissie maakt zich zorgen over de 
afnemende draagvlak van de inwoners van Horst en Telgt. 
Er spelen verschillende projecten in het gebied, zoals 
het hotel en evenementenhal uit het bestemmingsplan 
Strand Horst, het Windpark Horst en Telgt, het beoogde 
bedrijventerrein A28, de Horsterhoeve en verschillende 
functieveranderingsinitiatieven. Inwoners voelen zich 
overvallen door de hoeveelheid projecten en processen. 
Binnen de gemeente wordt gewerkt aan een communicatie 
strategie hoe we de belanghebbende beter kunnen 
informeren. Hierdoor hopen we meer duidelijkheid te geven 
aan de omwonenden en belanghebbenden. Uiteraard wordt 
dit afgestemd met de werkgroep communicatie van het 
windpark. 

Voor de beantwoording van dit aandachtspunt verwijzen 
we in eerste plaats naar de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 onder 2.

Wij waarderen het dat de gemeente werkt aan een 
communicatiestrategie om de betrokkenen beter te 
informeren over de diverse ontwikkelingen in het gebied. 
Indien gewenst denken wij daar graag in mee. 
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 5 Advies Commissie voor de 
milieueffectrapportage

Onderwerp Beschrijving
1 Advies over inhoud milieueffectrapport (MER)

De provincie Gelderland wil een inpassingsplan opstellen 
om windturbinepark Horst en Telgt in de gemeenten 
Ermelo en Putten mogelijk te maken. Het gaat om een park 
met een vermogen van maximaal 47 MW van Prowind BV en 
energiecoöperatie Veluwe-Energie (zie voor het plangebied 
figuur 1 in advies). Voor het besluit over het inpassingsplan 
en de benodigde vergunningen wordt een MER opgesteld. 
De provincie heeft de Commissie gevraagd te adviseren over 
de inhoud van het op te stellen MER.

Essentiële informatie voor het MER
Voor het meewegen van het milieubelang in de besluiten 
over het windpark Horst en Telgt moet het MER in ieder 
geval de volgende informatie bevatten:
• een goede milieuvergelijking van zoekgebieden voor 

windparken in de regio. Deze informatie helpt om straks 
bij het inpassingsplan goed onderbouwde afwegingen 
over de locatiekeuze te kunnen maken;

• een goede onderbouwing van de kwaliteit van de 
leefomgeving die de provincie nastreeft en een vertaling 
daarvan in de normen voor geluid en slagschaduw. 
Toets vervolgens in het MER in hoeverre het park en 
de alternatieven aan die normen kunnen voldoen. Volg 
dezelfde werkwijze bij cumulatieve hinder;

• de hoeken van het speelveld voor turbineopstellingen. 
Het gaat in ieder geval om een alternatief met een 
volledig rechte opstellingslijn en om het waar mogelijk 
vergroten van het zoekgebied (mogelijk meer groene 
energieopbrengst en/of optimalisatieruimte, zie verder 
§3.1 van dit advies);

• de milieugevolgen van het uiteindelijk gekozen ontwerp 
(voorkeursalternatief ) inclusief de maatregelen om de 
effecten te verzachten, en een onderbouwing van de 
vergunbaarheid van het ontwerp, met speciale aandacht 
voor de wespendief.

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de 
samenvatting van het MER. Daarom verdient dit onderdeel 
bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig 
document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van 
de inhoud van het MER.

In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in 
meer detail welke informatie het MER moet bevatten.  
Ze bouwt in haar advies voort op de ‘Notitie reikwijdte en 
detailniveau windpark Horst en Telgt’, hierna NRD.  
Ze herhaalt slechts punten die al in de NRD aan de orde 
komen, als dat voor een goed begrip van het advies nodig is 
of als ze voorstelt de aanpak op onderdelen aan te passen.

De genoemde essentiële informatie maakt straks onderdeel 
uit van het MER voor het windpark Horst en Telgt. 

• In het MER wordt een onderbouwing van de locatie 
opgenomen. In het kader van deze onderbouwing wordt 
op het niveau van de RES Noord Veluwe gekeken of in 
dit gebied alternatieve locaties te vinden zijn waar een 
windpark met vergelijkbare opwekcapaciteit ontwikkeld zou 
kunnen worden.

• De provincie Gelderland stelt de normen voor geluid en 
slagschaduw vast. In afwijking van de NRD wordt het 
voorstel voor de lokale normen mede onderbouwd aan de 
hand van een beschouwing van mogelijke normstellingen 
– los van het windturbine initiatief.

• Parallel daaraan worden in het MER de effecten voor 
de leefomgeving (waaronder geluid en slagschaduw) 
onderzocht waarbij deze effecten, voor verschillende 
mogelijke normen zoals opgenomen in de concept NRD, 
worden beschouwd. Deze methodiek is voor het (relatief ) 
vergelijken en beoordelen van de alternatieven naar 
onze mening geschikt. Op het moment dat duidelijk is 
welke norm de provincie heeft vastgesteld wordt het VKA 
aanvullend ook met deze norm doorgerekend. 

• We werken twee hoofd inrichtingsalternatieven 
uit en zullen per aspect (binnen de bandbreedte) 
optimalisatiemogelijkheden beschouwen. Zo wordt 
voor het aspect landschap een optimalisatie met 
een volledig rechte lijn beschreven. Mogelijk ziet de 
landschapsarchitect ook betere optimalisaties.

• In het hoofdstuk waarin VKA wordt uitgewerkt 
beschrijven we de mitigerende/verzachtende maatregelen 
en onderbouwen we de vergunbaarheid van het VKA, 
waarbij de Wespendief zeker ook aandacht krijgt. 
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Onderwerp Beschrijving
2 Achtergrond en besluitvorming 

2.1 Voorgeschiedenis
De beoogde locatie voor dit windpark was in 2014 als 
reservelocatie onderdeel van de toenmalige ‘Windvisie van 
de provincie Gelderland’2. De NRD meldt dat in 2016 de 
werkgroep Duurzame Energie opgericht is met het doel 
de regie te houden over de ontwikkeling van windenergie 
in het gebied bij Horst en Telgt in de gemeente Ermelo. 
De RES-regio maakt ook melding van een aantal andere 
initiatieven in dit gebied voor windenergie en zonnevelden. 
De gemeentelijke bestemmingsplannen van Ermelo en 
Putten staan geen windparken toe op deze locatie. 

De RES-regio Noord-Veluwe, waar Ermelo en Putten beide 
toe behoren, heeft in juli 2021 haar RES 1.0 gepresenteerd. 
Hierin is de locatie van Windpark Horst en Telgt als uit 
te werken zoekgebied vermeld. Daarbij zijn onder meer 
aandachtspunten voor participatie en natuur opgenomen. 
Bij natuur gaat het met name om de wespendief, een 
kwetsbare roofvogel waarvan op de Veluwe aantallen van 
internationaal belang voorkomen.

De NRD gaat deels al in op de geschiedenis van de locatie en 
het beleid van de verschillende overheden. De Commissie 
vindt het belangrijk dat het MER straks de geschiedenis 
van deze locatie en de verschillende door overheden 
gezette stappen overzichtelijk en volledig beschrijft. Voor 
dit zoekgebied geldt daarbij dat de milieugeschiktheid nog 
niet eerder volwaardig onderzocht is én dat de betrokken 
overheden in de afgelopen 15 jaar verschillende stappen 
gezet hebben die windparken op deze locatie al dan niet 
mogelijk lijken te maken. Hieronder gaat zij verder in op de 
benodigde onderbouwing van het zoekgebied.

Overheden vinden het ook belangrijk om de beschikbare 
informatie geordend en gestructureerd in het MER 
te verwerken. Dit betekent in elk geval dat we de 
voorgeschiedenis helder uiteenzetten en de relatie met 
andere initiatieven duidelijk wordt gemaakt. De eerder 
gemaakte afwegingen uit o.a. de RES Noord Veluwe, 
provinciale windvisie en gemeentelijke beleidskaders 
betrekken we daar ook bij.

2.2 Onderbouwing zoekgebied Nuldernauwkust en   
 participatie
De RES-regio Noord-Veluwe gaf in 2021 aan dat voor 
realisatie van (een) energieproject(en) eerst nog een 
‘zorgvuldige analyse van het gebied, de mogelijkheden 
om energieprojecten te combineren met andere 
maatschappelijke opgaven en ruimtelijke kwaliteiten en 
de mate van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak’ 
noodzakelijk is. Ook hebben nog geen afwegingen in 
Omgevingsbesluiten plaatsgevonden. Vooruitlopend daarop 
schat zij in dat het gebied kansrijk is. Om deze redenen 
zijn het onderhavige MER en provinciaal inpassingsplan 
nodig. Met het oog op de risico’s voor de wespendief 
vermeldt de NRD dat de provincie om deze laatste reden ook 
‘provinciebreed het handelingsperspectief voor windenergie 
in haar RES-gebieden’ laat onderzoeken.

Zoals de commissie aangeeft bevat het MER straks een de 
locatieonderbouwing waarin een milieuvergelijking van 
zoekgebieden wordt opgenomen. Deze vergelijking vindt 
plaats tussen gebieden in de RES-regio. Deze aanpak acht 
de commissie ook voldoende voor de milieuaspecten met 
uitzondering van natuur.

Over de RES-overstijgende milieuvergelijking overweegt de 
provincie het volgende: 
1 Gezien de uiteenlopende planningen van de MER 

voor windpark Horst en Telgt en de provinciebrede 
MER voor de windvisie verwachten we niet dat we 
onderzoeksresultaten van de laatste genoemde MER 
kunnen gebruiken. Waar mogelijk betrekken we wel het 
basismateriaal. 

2 Voor de natuuraspecten kijken we bovenregionaal naar 
natuur (in het bijzonder naar de Wespendief ) bij de 
onderbouwing van de haalbaarheid van de locatie. 



118 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau & participatieplan - Windpark Horst en Telgt

Onderwerp Beschrijving
De Commissie adviseert - gezien bovenstaande en de eerder 
beschreven voorgeschiedenis van deze locatie - in het 
MER een ‘RES-regio overstijgende milieuvergelijking van 
zoekgebieden voor windparken’ op te nemen, bijvoorbeeld 
voor gebieden direct rondom de Veluwe. Hiermee is straks 
de keuze voor het zoekgebied Nuldernauwkust in het MER 
zorgvuldig onderbouwd. De Commissie ziet hiervoor twee 
mogelijkheden:
1 De Commissie heeft van de provincie begrepen dat 

de provincie een milieueffectrapport opstelt voor 
haar nieuwe provinciale windvisie. Basismateriaal en 
onderzoeksresultaten hiervan kunnen waarschijnlijk 
ook gebruikt worden in het onderhavige MER. Mocht dit 
niet het geval zijn, of in geval nog nader onderzoek nodig 
is, dan ziet de Commissie de onder het volgende punt 
beschreven aanpak voor zich.

2 Onderbouw in het MER in ieder geval bovenregionaal 
vanuit natuur (in het bijzonder het perspectief van de 
eerdergenoemde wespendief ) dat dit een logische locatie 
is om een windpark te realiseren langs de(ze) rand van 
de Veluwe. Beschrijf in dit kader ook in hoeverre nieuwe 
windparken nabij de Veluwe kunnen conflicteren met 
de natuurwetgeving, en onder welke voorwaarden 
dit conflict kan worden vermeden. Voor andere 
milieuaspecten acht de Commissie in deze aanpak een 
milieuvergelijking van zoekgebieden die zich geografisch 
beperkt tot RES-regio Noord-Veluwe voldoende. 
Deze ‘benodigde zorgvuldige analyse’ is in de RES al 
aangekondigd en de voorgestelde onderzoeksaanpak van 
de NRD voor zoekgebieden binnen de RES-regio Noord-
Veluwe sluit hierbij aan.

De Commissie signaleert het risico dat er (provinciebreed) 
vragen over de gevolgen voor de wespendief blijven bestaan, 
bijvoorbeeld doordat het aangekondigde ‘provinciale 
onderzoek naar handelingsperspectief’ niet tijdig 
beschikbaar is of niet voldoende zekerheid biedt dat het 
hieraan gekoppelde besluit in rechte stand zal houden. In 
dit verband adviseert de Commissie ook om na te gaan of de 
ADC-toets succesvol kan worden doorlopen. Neem indien 
wenselijk een aanzet van een ADC-toets op in het MER.

Bovenstaande milieu-informatie is volgens de Commissie 
essentieel om straks goed onderbouwde afwegingen over dit 
zoekgebied en de locatie van dit windpark te kunnen maken. 
Hiermee kan ook de vraag beantwoord worden of er binnen 
dit deel van de provincie (de RES-regio Noord-Veluwe en 
mogelijk aangrenzende gebieden) bepaalde locaties zijn die 
vanuit het milieu gezien meer voor de hand liggen, mede 
gezien de mogelijke invloed op nabijgelegen Natura2000-
gebieden.

Zonodig wordt een ADC-toets uitgevoerd.
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Onderwerp Beschrijving
Participatie en sociale effecten
Over de realisatie van het project is door de betrokken 
overheden en de initiatiefnemers aangekondigd dat 
nog intensief overlegd wordt met de omwonenden. De 
Commissie heeft begrepen dat onderwerpen van gesprek 
onder meer zijn hoe het park vormgegeven kan worden en 
financiële participatie.

Aan dat overleg en die afspraken wordt terecht veel waarde 
gehecht vindt de Commissie. Het is dan ook belangrijk 
dat het MER goed verslag doet hiervan en aangeeft hoe 
de gemaakte afspraken de vormgeving van het windpark 
hebben beïnvloed. De Commissie geeft in overweging om 
de positieve en negatieve sociale effecten die hiermee 
samenhangen in het MER zichtbaar te maken, zie ook de 
handreiking sociale effecten van de Commissie.

De Commissie vraagt tot slot aandacht voor de mogelijkheid 
om concept-opstellingsvarianten uit het MER-proces nog 
aan de omgeving voor te leggen c.q. ruimte te bieden in het 
MER-onderzoek voor eventuele eigen varianten vanuit de 
participatie (zie ook §3.1 van dit advies).

Zoals de Commissie al aangeeft hechten overheden én 
initiatiefnemers veel waarde aan de participatie. In dat 
kader is ook een Participatieplan opgesteld. Onderdeel van 
het plan betreft ook de verslaglegging. 

We hebben kennisgenomen van de handreiking sociale 
effecten van de Commissie. Wij constateren dat veel van de 
genoemde aspecten overeenkomen met de elementen uit 
ons Participatieplan. 

Het concept-voorkeursalternatief leggen we voor aan de 
themacommissie, klankbordgroep en de bredere omgeving. 

2.3 Te nemen besluiten
Beschrijf in het MER duidelijk hoe de te nemen besluiten tot 
stand komen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Geef aan 
of naast de genoemde besluiten nog andere besluiten nodig 
zijn voor de realisatie van het windpark waar het MER mede 
aan ten grondslag moet liggen. Geef in dat geval ook aan 
welke dat zijn, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat 
globaal de planning is.

De te nemen besluiten en het proces daarnaartoe worden 
beschreven.

3 Opstellingsalternatieven en -varianten 

3.1 Uit te werken alternatieven en varianten
De NRD geeft op pagina 25 aan hoe opstellingsalternatieven 
worden ontwikkeld. Uit de NRD blijkt echter ook dat het 
op dit moment nog niet duidelijk is welke alternatieven en 
-varianten in het MER onderzocht gaan worden. Daarom 
heeft de Commissie gevraagd om een indicatie te geven en 
vervolgens een conceptvoorstel ontvangen van de provincie.

Dit voorstel beschrijft twee hoofdalternatieven van 
respectievelijk 7 en 8 turbines met verschillende tiphoogtes 
(respectievelijk 250 en 200 meter hoog). Daarnaast zullen 
in het MER diverse varianten hierop ontwikkeld worden 
met mogelijke milieuvoordelen, deze zijn nog niet bekend. 
De ontwikkeling hiervan is mogelijk ook nog onderdeel van 
het participatietra-ject en overleg met andere (overheids)
partijen..

De Commissie adviseert vanuit milieuperspectief in ieder 
geval ook de volgende twee alternatieven gelijkwaardig aan 
de twee hoofdalternatieven te onderzoeken en te vergelijken 
met:
• Enkele lijn met gelijke onderlinge afstanden. Dit zorgt 

voor een landschappelijk rustiger beeld;
• Vergroten zoekgebied. De grenzen van het zoekgebied 

staat globaal op kaart. Mogelijk zijn er echter in het 
gebied net ten noorden en zuiden van deze grenzen 
relevante mogelijkheden om met dit park meer groene 
energie op te wekken met min of meer gelijkblijvende 
milieueffecten (extra turbines bovenop de 7-8 turbines 
uit de hoofdalternatieven) en/of om het ontwerp verder te 
optimaliseren om negatieve milieueffecten tegen te gaan 
(meer speelruimte om turbineposities te verschuiven).

Bij het uitwerken van de optimalisaties zal bij het aspect 
landschap een enkele lijn met gelijke onderlinge afstand 
worden beschreven.

Ook nemen we de suggestie van de commissie over om de 
mogelijkheden net over de grenzen van het zoekgebied in 
beeld te brengen. Op basis van eerdere analyses verwacht 
de provincie dat er geen extra mogelijkheden of extra 
speelruimte zal ontstaan vanwege beperkingen in het 
gebied. De resultaten van deze verkenning verwerken we 
uiteraard in het MER.
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Onderwerp Beschrijving
De Commissie beveelt tot slot aan in het MER ook 
koppelkansen kort te onderzoeken, zodat er desgewenst 
al direct voor gekozen kan worden. Denk bijvoorbeeld 
aan natuur-inclusieve landbouw toevoegen als extra 
natuurcompensatie voor het verlies aan natuurwaarden 
in het gebied. Dit heeft ook een positieve invloed op de 
biodiversiteit en het landschapsbeeld

We brengen de koppelkansen in beeld. Met name het 
natuuronderzoek voor de Groene Ontwikkelzone geeft 
hiervoor aanleiding vanwege de versterkingsopgave voor 
natuurwaarden. De versterking mag ook ook plaatsvinden 
op andere plekken dan in het gebied.

3.2 Voorkeursalternatief (VKA)
Presenteer in het MER het eindresultaat dat de voorkeur 
heeft. In de NRD is al aangegeven dat daarvoor een VKA 
wordt uitgewerkt. Geef aan welke milieumaatregelen het 
uiteindelijk gekozen ontwerp bevat en de effectiviteit ervan. 
Vermeld de (milieu)afwegingen en de optimalisaties die 
daarbij zijn gemaakt.

Vergelijk de milieueffecten van het VKA met de in het 
MER onderzochte opstellingsalternatieven en -varianten. 
Hierdoor wordt voor besluitvormers, belanghebbenden 
en omwonenden duidelijk hoe het plan geoptimaliseerd 
is en op welke wijze de milieuverschillen tussen de 
opstellingsalternatieven de uiteindelijke invulling van het 
windpark hebben beïnvloed.

Het VKA wordt in het MER op deze manier uitgewerkt

3.3 Referentiesituatie
Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het 
studiegebied. Beschrijf ook de te verwachten toestand 
als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie 
voor de te verwachten milieueffecten. Onder de 
‘autonome ontwikkeling’ wordt verstaan: de toekomstige 
milieutoestand zonder dat de voorgenomen activiteit of één 
van de alternatieven wordt gerealiseerd.

De NRD geeft op pagina 27 aan dat zij (in afwijking van wat 
gebruikelijk is) in de referentie ook voorgenomen beleid 
wil meenemen. Dit past niet in een referentiesituatie. 
Hierdoor is onduidelijk waarover overheden besloten hebben 
en waarover niet. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
milieueffecten mogelijk te rooskleurig worden voorgesteld 
(effecten worden mogelijk vergeleken met een fictieve 
beleidsmatige situatie met een al hogere milieubelasting, 
waardoor ze onterecht gunstiger lijken).

De Commissie adviseert daarom bij beschrijving van 
de referentie alleen uit te gaan van te verwachten 
veranderingen in de huidige activiteiten in het studiegebied 
en van nieuwe activiteiten waarover al definitief is besloten. 
Als nog niet zeker is of een activiteit doorgaat, maar deze 
wel relevant kan zijn, dan kan hiervoor een apart scenario 
voor de autonome ontwikkeling worden uitgewerkt. 
Denk bijvoorbeeld aan andere nieuwe (nabijgelegen) 
windturbineparken of zonnevelden.

Voor de Passende beoordeling moet de huidige feitelijke 
situatie als referentie gehanteerd worden (zie verder §4.1).

De autonome ontwikkelingen worden zoals door de 
commissie MER aangegeven en zoals te doen gebruikelijk 
uitgewerkt. Op verzoek van de gemeente Ermelo 
beschouwen we ook enkele overige ontwikkelingen. 
Dit omdat de gemeente de impact van het windpark op 
deze parallel lopende ontwikkeling (bedrijventerrein, 
woningbouw) graag in beeld gebracht wil hebben. We zullen 
deze twee typen ontwikkelingen afzonderlijk beschrijven. 

Voor de Passende Beoordeling beschouwen we de huidige 
feitelijke situatie
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4 Milieugevolgen

De milieueffecten van de alternatieven moeten onderling 
en met de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van 
de vergelijking is laten zien in hoeverre de alternatieven 
andere effecten veroorzaken. Vergelijk bij voorkeur op grond 
van kwantitatieve informatie en betrek daarbij de grens- en 
streefwaarden van het milieubeleid. Geef daarnaast voor 
ieder alternatief aan in hoeverre daarmee de gestelde doelen 
worden gerealiseerd.

Laat zien voor welke milieuaspecten er onvoldoende 
informatie is door gebrek aan gegevens. Spits dit toe op 
aspecten die in de besluitvorming een belangrijke rol spelen, 
zodat de consequenties van het tekort kunnen worden 
beoordeeld. Geef ook aan hoe dat wat ontbreekt, op korte 
termijn kan worden ingevuld. Onderscheid effecten die 
optreden tijdens de aanleg-fase en effecten die zich in de 
gebruiksfase voordoen.

Hoofstuk 4 van de NRD somt de milieuaspecten op die 
zullen worden onderzocht. De onderzoeksaanpak is voor 
een groot aantal aspecten al uitgewerkt. Daarom heeft 
de Commissie slechts op een beperkt aantal punten 
aanvullende aanbevelingen.

Dit wordt in het MER op deze manier uitgewerkt

4.1 Natuur
Het Plangebied ligt tussen de Natura 2000-gebieden 
Veluwerandmeren en de Veluwe en omvat leefgebieden van 
beschermde soorten. De Commissie adviseert om als eerste 
stap in het MER een landschapsecologische beschouwing 
op hoofdlijnen te maken, die zich richt op het ecologische 
belang van het studiegebied voor zowel relevante 
soortgroepen alswel de voor behoud en ontwikkeling 
relevante sleutelfactoren zoals ligging ten opzichte van 
omliggende (natuur)gebieden, bodem, grondwaterpeil en 
openheid.

Effectbeoordeling in de aanleg- en gebruiksfase
Breng voor de aanlegfase het gebied in beeld waarbinnen 
beschermde soorten kunnen worden beïnvloed door 
werkzaamheden zoals het grondverzet, de aanleg van 
(tijdelijke) wegen, heien en (tijdelijke) verlaging van het 
grondwaterpeil. In deze fase kunnen mogelijk andere 
beschermde soorten negatieve gevolgen van het voornemen 
ondervinden dan in de gebruiksfase. Ga in op de mate 
waarin deze effecten kunnen optreden en op maatregelen 
om die te beperken.

Het MER zal een landschapsecologische beschouwing op 
hoofdlijnen bevatten.

Ten behoeve van het project zijn en worden verschillende 
studies uitgevoerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen de aanleg- en gebruiksfase. Verder geldt dat er 
voor vogels en vleermuizen een uitgebreid, soortgericht 
veldonderzoek is uitgevoerd, waarbij bijzondere aandacht 
is besteed aan de aangewezen soorten van de nabijgelegen 
N2000-gebieden. 

De onderzoeken gaan ook in op het effect van het windpark 
op de goede instandhouding van de genoemde soorten is. 
Voor de relevante soorten vindt ook vergelijking plaats met 
de 1% natuurlijke mortaliteitsnorm. Voor deze soortgroepen 
wordt vervolgens in het activiteitenplan een passend 
mitigatie- en compensatieplan uitgewerkt.
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Het park kan in de gebruiksfase leiden tot extra sterfte onder 
vogels en vleermuizen door aanvaring met een turbine en/
of tot aantasting van leefgebied van deze soortgroepen 
door barrièrewerking en/of verstoring. Met het oog hierop 
adviseert de Commissie een gebiedsinventarisatie op vogels 
en vleermuizen uit te voeren conform de voorgeschreven 
monitoring-protocollen. Doe dit waar mogelijk op basis van 
kwantitatieve informatie. Beschrijf voor de gebruiksfase ten 
minste de:
• sterfte onder broedvogels, vogels die buiten het 

broedseizoen in het gebied verblijven21, vogels tijdens 
de seizoenstrek en vleermuizen. Doe dit soortspecifiek 
waar relevant (bij trekvogels kan een beschrijving 
per soortgroep volstaan). Onderbouw per relevante 
soort(groep) de schattingen en zet de extra sterfte af 
tegen de ‘natuurlijke sterfte’;

• verstoring en de barrièrewerking (bijvoorbeeld tussen 
slaapplaatsen en foerageergebie-den), zowel voor vogels 
als voor vleermuizen;

• invloed van de combinaties van ashoogte en 
rotordiameter op het aantal slachtoffers en op de 
mate van verstoring en barrièrewerking bij vogels en 
vleermuizen;

• gevolgen van het ruimtebeslag op soorten die in of nabij 
het plangebied aanwezig zijn;

• maatregelen die effecten kunnen beperken of voorkómen

Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden
Het plangebied ligt direct nabij Natura 2000-gebieden 
(Veluwerandmeren en Veluwe). Via externe werking 
kunnen de instandhoudingsdoelstellingen beïnvloed 
worden. Voor de Veluwerandmeren kan worden gedacht 
aan soorten die het windpark tijdens voedsel- of slaap-
trekbewegingen passeren, en ten dele nachtactief zijn. 
Voor de Veluwe is (zoals in de NRD terecht gesteld) in 
ieder geval de wespendief van belang, die het plangebied 
mogelijk frequent op rotorbladhoogte zal passeren. Deze 
soort bevindt zich onder het instandhoudingsdoel waarbij 
volwassen vogels een hoge levensverwachting hebben 
en de jongenreproductie laag is. Dit betekent dat de 
wespendief kwetsbaar is voor additionele sterfte. Omdat 
aanvaringsslachtoffers (ook incidenteel) het realiseren van 
het instandhoudingsdoel verder buiten bereik brengen, is 
geadviseerd om in een zone van ten minste 8 kilometer 
(km) rondom de Veluwe het aantal nieuwe windturbines te 
normeren. Dit park bevindt zich binnen deze 8 km-grens. 
Het MER (en de bijbehorende Passende beoordeling) moet 
daarom een goede onderbouwing bevatten, waaruit blijkt 
dat voor de wespendief aanvaringsslachtoffers afzonderlijk 
en in cumulatie geen conflict met het instandhoudingsdoel 
zal opleveren. Hierbij kunnen mitigerende maatregelen 
worden betrokken. De Commissie verwacht dat met name 
een stilstandvoorziening in de meest kwetsbare periode als 
mitigatie kan worden ingezet.

Zoals in de NRD genoemd zijn externe werking en 
cumulatie onderdeel van de effectbepaling in het kader 
van Natura 2000. De wijze waarop de beoordeling wordt 
uitgewerkt, is onderdeel van het MER.
In de Passende beoordeling (die toegevoegd wordt aan/
naar verwezen wordt in het MER) wordt ingegaan op de 
effecten van het windpark op de aangewezen soorten van de 
Natura 2000-gebieden, waarbij ook effecten op incidenteel 
aanwezige vogels en mogelijke overvliegers zoals aalscholver 
en wespendief (meest kritische soort voor turbineprojecten 
rond de Veluwe) worden beschouwd. Er wordt voor de 
beoordeling gebruik gemaakt van de resultaten van 
het recente A&W onderzoek, waarin de effecten van 
windprojecten rond de Veluwe op de wespendiefpopulatie 
zijn onderzocht en gekwantificeerd. Met deze gegevens 
in combinatie met gegevens van het projectspecifieke 
soortgericht onderzoek, wordt nagegaan wat de effecten van 
het windpark Horst& Telgt op deze populatie zijn, ook in 
cumulatie met andere windparkprojecten binnen de 8 km 
zone. Hierbij betrekken we ook het handelingsperspectief. 
Zie hiervoor ook de beantwoording in hoofdstuk 2, onderdeel 
11 voor het onderwerp wespendief. De verwachting is dat 
effecten - zeker in cumulatie met andere windprojecten- 
mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de instandhouding 
van de wespendiefpopulatie, waardoor mitigerende 
maatregelen nodig zullen zijn. Voor de keuze van gepaste 
mitigatie wordt aangesloten bij de meest recente resultaten 
van het A&W onderzoek (bv. berekening impact van 
stilstandvoorziening op aanvaringsrisico) en de hieruit 
volgende bovenregionale aanpak die momenteel wordt 
ontwikkeld.Zie hiervoor ook de algemene beantwoording in 
hoofdstuk 2 van de reactienota onder 11. 
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Indien de Passende beoordeling uitwijst dat (ook 
na mitigatie) significante (cumulatieve) negatieve 
gevolgen voor de wespendief in het licht van de 
instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te sluiten, dan 
kan de haalbaarheid van een ADC-toets worden verkend. In 
deze nodig en haalbaar wordt verondersteld dan dient in het 
MER een aanzet voor een ADC-toets (zie ook §2.2) te worden 
opgenomen. Voor het succesvol doorlopen van de 1e stap zal 
in ieder geval een goede locatieafweging nodig zijn.

In de aanlegfase komen stikstofverbindingen vrij die na 
depositie schadelijk zijn voor de daarvoor gevoelige natuur. 
Die verbindingen kunnen vrijkomen via de uitlaatgassen 
van de machines en voertuigen die bij de aanleg van 
het windpark worden ingezet. De Commissie begrijpt 
dat de tijdelijke emissie gering zal zijn maar sluit niet 
uit dat in de aanlegfase sprake zal zijn van een hogere 
stikstofuitstoot ten opzichte van de actuele situatie. Hoewel 
voor projecten waarvan aanlegwerkzaamheden leiden tot 
extra stikstofdepositie sinds juli 2021 geen vergunningplicht 
geldt, is het voor het MER wel nodig deze effecten in beeld 
te brengen, nader te beschouwen27 en inzicht te geven in 
mogelijke bronmaatregelen en andere maatregelen om een 
tijdelijke toename van stikstofdepositie te voorkomen.

Gelders natuurnetwerk (GNN)
Mochten in het gebied GNN-gronden verdwijnen (en 
dan gecompenseerd moeten worden), laat dit dan 
zien in het MER. Ook kan kwaliteitsverlies van GNN 
optreden door geluid, barrièrewerking of optische 
verstoring. Bij eventuele aantasting dienen in het MER de 
‘instructieregels bestemmingsplan bescherming Gelders 
natuurnetwerk’ te worden doorlopen, zoals beschreven 
in de Omgevingsverordening. Breng dan in beeld welke 
kernkwaliteiten waaronder beheertypen (de wezenlijke 
kenmerken en waarden) dan worden beïnvloed en welke 
doelsoorten zich daar in welke dichtheden en/of aantallen 
bevinden.

Indien compensatie aan de orde is, beschrijf dan in het MER 
duidelijk hoe deze compensatie er uitziet. Denk hierbij aan 
antwoorden op vragen zoals waar, wanneer en door wie. 
Onderbouw duidelijk dat met de compensatie de ecologische 
samenhang van het GNN gewaarborgd blijft.

Voor het project wordt ook een Passenden beoordeling 
opgesteld. Indien nodig zal er ook een ADC-toets worden 
uitgevoerd. 

In het MER wordt de stikstofdepositie in de aanlegfase in 
beeld gebracht. 
In het kader van het MER worden nieuwe AERIUS-
berekeningen uitgevoerd, om de precieze gevolgen van 
stikstof inzichtelijk te maken. Daarmee kan vervolgens 
beoordeeld worden wat de milieueffecten van het park 
(zowel in de aanleg- als in de gebruiksfase) zijn, en of 
maatregelen nodig zijn.

Gezien het plangebied buiten de grenzen van deze GNN 
zones ligt en de Provinciale Ruimtelijke Verordening van 
de provincie Gelderland geen bepalingen ten aanzien van 
externe werking bevat, zijn belemmeringen vanuit het 
provinciaal GNN beleid niet aan de orde.

Wel overlapt het plangebied met een GO zone. Realisatie van 
een windpark binnen GO is enkel mogelijk, als maatregelen 
worden genomen die zorgen voor een versterking van de 
kenmerken en waarden van dit GO. De versterkingsopgave 
wordt momenteel (lopend onderzoek) bepaald aan de hand 
van de nieuwe rekenregels van de provincie. Vervolgens 
worden geschikte versterkingsmaatregelen gekozen 
en vastgelegd in een plan. Deze resultaten worden 
meegenomen in het MER.

Beschermde soorten
Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voor 
soorten die op grond van de Wnb zijn beschermd. Beschrijf 
eventuele gevolgen voor de staat van instandhouding en 
bepaal of verbodsbepalingen kunnen worden overtreden, 
zoals het verbod op het doden, of op het verstoren van een 
broedplaats of een vaste rust- of verblijfplaats. Ga na of 
de 1%-mortaliteitsnormen (afzonderlijk en in cumulatie 
met andere windparken) voor vogel- of vleermuissoorten 
worden overschreden. Als er sprake is van verslechtering 
van de staat van instandhouding voor bepaalde soorten, 
geef dan aan met welke effectbeperkende maatregelen die 
verslechtering is te voorkomen. Motiveer op grond waarvan 
verondersteld wordt dat een eventueel benodigde ontheffing 
(c.q. vergunning onder de Omgevingswet) wordt ontleend.

Om de effecten voor beschermde soorten te bepalen 
gebruiken we verschillende onderzoeken waaronder 
quickscan natuur, vogel- en vleermuisonderzoek, Voortoets 
en Passende beoordeling. De resultaten worden opgenomen 
en samengevat in het MER.
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4.2 Landschap
De voorgestelde aanpak om effecten in beeld te brengen 
vindt de Commissie gedegen. Beschrijf de karakteristieken 
van het landschap en betrek daarbij de aspecten zoals de 
geometrie, de mate van openheid, de grootschalige en 
kleinschalige structuren, het reliëf (hoogteverschillen) en 
aanwezige zichtlijnen.

Neem ook een selectie op van fotomontages die de effecten 
op de bestaande patronen en structuren laten zien. Maak 
deze visualisaties vanaf ooghoogte, van dichtbij en van 
grotere afstand. Voeg er een beschrijving van het beeld 
aan toe en een kaart met de positie van de waarnemer. 
Doe dat voor de beschouwde combinaties van ashoogte en 
rotordiameter. Kies standpunten waar de veranderingen 
goed te zien zijn, zoals plekken op veelgebruikte fiets- of 
wandelroutes en plekken waar veel mensen verblijven 
en dus waar ook de meeste waarnemingen plaatsvinden. 
Besteed afzonderlijk aandacht aan de wijze waarop 
recreanten het nieuwe windpark zullen beleven. De 
Commissie denkt hierbij bijvoorbeeld aan visualisaties vanaf 
hogere zichtpunten op de Veluwe.

In het MER gaan we in op de landschappelijke aspecten van 
het windpark. De adviezen van de commissie (beschrijving 
karakteristieken en gebruik van visualisaties) worden daarbij 
betrokken.

4.3 Verlichting
Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 m 
of gelegen nabij primaire (water)wegen, luchthavens 
en laagvliegroutes moeten worden voorzien van 
obstakelverlichting. Er zijn verschillende opties voor 
deze verlichting, die verschillen in zichtbaarheid en 
hinderlijkheid voor de omgeving. Onderzoek en beschrijf 
daarom in het MER de invloed van verlichting op de beleving 
van het park overdag en bij nacht. Geef aan welke opties 
er zijn om de hinder terug te dringen. Daarbij kan worden 
gedacht aan:
• radar en/of transponder-gestuurde verlichting (bij 

nadering van vliegtuigen en helikop-ters);
• continu brandende in plaats van knipperende lampen;
• het dimmen van de verlichting bij goed zicht.

Beschrijf kwalitatief de verschillen in het effect van die 
opties op de beleving van het park. Geef aan hoe die 
bevindingen in de besluitvorming worden meegenomen.

Obstakelverlichting beschrijven we in het hoofdstuk 
landschap van het MER.

4.4 Gezondheid en leefomgeving (geluid, slagschaduw en  
 veiligheid)
De Commissie vindt het van belang dat het thema 
gezondheid aandacht krijgt in het MER. Beschrijf in 
het MER de laatste stand van zaken met betrekking tot 
gezondheidseffecten en belevingsonderzoek bij windparken. 
De Commissie denkt in het bijzonder aan recente 
onderzoeken van het RIVM en de WHO.

De NRD stelt voor om in het MER de ligging van diverse 
geluidcontouren te bepalen en op basis daarvan te bepalen 
welke normstelling hier adequaat is. Deze aanpak is mede 
voorgesteld vanwege het Nevele-arrest. De Commissie 
adviseert, in afwijking van de in de NRD voorgestelde route, 
om in het MER – los van het initiatief - een beschouwing 
over mogelijke normstellingen voor dit gebied op te nemen. 
Het ligt daarbij voor de hand om in ieder geval gebruik te 
maken van bestaand onderzoek op grond waarvan de tot 
voor kort toe toegepaste normen tot stand zijn gekomen en 
sindsdien zijn geëvalueerd (RIVM- en WHO-onderzoek). Ook 
een beschouwing van het gebied (geluid van de snelweg) 
kan daarbij een ondersteunende rol spelen. Vervolgens 
kan voor elk thema (geluid, slagschaduw en veiligheid) 
een onderbouwde keuze worden gemaakt voor een norm. 
Tot slot kan het initiatief worden getoetst aan de gekozen 
normen.

Zoals commissie adviseert zal het MER een beschrijving 
bevatten van de laatste stand van zaken met betrekking tot 
gezondheidseffecten en belevingsonderzoek bij windparken. 

 
 
 
 
 
Deze suggestie van de commissie wordt overgenomen. Dit 
betekent dat er -los van het initiatief- een beschouwing over 
mogelijke normstellingen voor het gebied wordt opgesteld. 
Deze beschouwing gebruiken we samen met de effecten van 
verschillende normen en de inzichten van cumulatie om een 
voorstel te ontwikkelen. 
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Concreet adviseert de Commissie om in het MER voor 
windpark Horst en Telgt voor zowel geluid, slagschaduw en 
veiligheid:
1 eerst mogelijke normen te beschouwen: onderbouw 

welke normen zinvol zijn om te onderzoeken, wat in zijn 
algemeenheid de milieu- en gezondheidseffecten daarvan 
zijn en welke normen zinvol kunnen zijn om verder te 
onderzoeken voor het betreffende gebied. Dit advies geldt 
voor de normen voor elke turbine of combinatie van 
windturbines, die voorheen in het Activiteitenbesluit te 
vinden waren;

2 nadat voor geluid, slagschaduw en veiligheid een 
norm is gekozen, in het MER te toetsen of de bepaalde 
milieueffecten van het park en de alternatieven hieraan 
(kunnen) voldoen en zo nodig (iteratief ) ontwerpen aan 
te passen;

3 het kader voor de beoordeling van cumulatie met andere 
bronnen te schetsen. Toets pas daarna of aan deze kaders 
wordt voldaan;

4 de alternatieven (van het park) te vergelijken op hun 
milieu- en gezondheidseffecten. Ga hierbij ook in op 
mogelijke mitigerende maatregelen.

4.5 Energieopbrengst
Laat per opstellingsalternatief het vermogen van de 
windturbines en de (jaarlijkse) verwachte energieopbrengst 
zien. Gebruik hiervoor betrouwbare windstatistieken 
en (eventuele) opbrengstgegevens van operationele 
windturbines.

De energieopbrengst wordt per opstellingsalternatief in 
beeld gebracht. Hiervoor worden – zoals de commissie 
aangeeft – betrouwbare windstatistieken gebruikt.

5 Overig

Vergelijking van alternatieven/varianten
De milieueffecten van de alternatieven en het VKA moeten 
onderling én met de referentiesituatie worden vergeleken. 
Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de aard en 
mate waarin de alternatieven andere effecten veroorzaken. 
Vergelijk bij voorkeur op grond van kwantitatieve informatie 
en betrek daarbij de doelstellingen en de grens- en 
streefwaarden van het milieubeleid.

De Commissie adviseert voor de alternatieven de effecten 
in absolute zin én - waar mogelijk, zoals bij geluid, 
slagschaduw en het aantal vogel- en vleermuisslachtoffers - 
per eenheid van opgewekte energie (bijvoorbeeld in kWh, zie 
ook §4.5 van dit advies) in een overzichtstabel te presenteren 
in het MER. Dit is van belang omdat alternatieven 
niet dezelfde aantallen turbines, milieueffecten en 
energieopbrengst zullen hebben. Daarmee wordt zichtbaar 
dat alternatieven met eventueel grotere milieueffecten 
dankzij een hogere energieopbrengst toch aantrekkelijk 
kunnen zijn (en andersom). Deze informatie kunnen de 
gemeenten gebruiken bij de door hun te maken afwegingen.

De inrichtingsalternatieven worden onderling, en daar 
waar kan kwantitatief, vergeleken. Tevens worden bij de 
vergelijking ook de effecten per eenheid van potentieel 
opgewekte energie beschouwd. De resultaten worden 
overzichtelijk gepresenteerd.

Vorm en presentatie
Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de 
vergelijkende beoordeling van de inrichtingsalternatieven. 
Presenteer de vergelijking bij voorkeur met behulp van 
tabellen, figuren en kaarten. Zorg ervoor dat:
• het MER zo beknopt mogelijk is, onder andere door 

achtergrondgegevens niet in de hoofdtekst zelf te 
vermelden, maar in een bijlage op te nemen;

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte 
afkortingen en een literatuurlijst zijn opgenomen;

• recent, goed leesbaar kaartmateriaal is gebruikt, met 
duidelijke legenda.

 Het MER wordt overzichtelijk en goed leesbaar opgesteld. 
Gezien het aantal onderwerpen, de diepgang van de 
onderzoeken en de onderbouwing richting het VKA zal het 
MER niet direct beknopt zijn. Wel zullen we de suggestie 
van de commissie om te werken met bijlage ter harte 
nemen. Een verklarende woordenlijst wordt aan het MER 
toegevoegd.
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Samenvatting van het MER
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt 
gelezen door besluitvormers en insprekers en het verdient 
daarom bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig 
document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van 
de inhoud van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste 
zaken zijn weergegeven, zoals:
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor;
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren 

van de voorgenomen activiteit en de alternatieven, de 
onzekerheden en leemtes in kennis die daarbij aan de 
orde zijn;

• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten 
voor de selectie van het voorkeursalternatief.

Aan het MER wordt een zelfstandig leesbare samenvatting 
toegevoegd.
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 6 Overzicht onderwerpen die 
aanvullend in het MER en 
het participatieplan worden 
opgenomen

 6.1 MER

Onderwerp Beschrijving
Rechte lijn Bij het uitwerken van de optimalisaties zal bij het aspect 

landschap een enkele lijn met gelijke onderlinge afstand 
worden beschreven.

Grenzen van het zoekgebied We nemen de suggestie van de commissie over om de 
mogelijkheden net over de grenzen van het zoekgebied in 
beeld te brengen. Dit betekent dat we in het MER kijken of er 
ook buiten de grenzen ruimte is voor meer windenergie (met 
gelijkblijvende milieueffecten) en/of optimalisaties van het 
ontwerp. Op basis van eerdere analyses verwacht de provincie 
dat er geen extra mogelijkheden of extra speelruimte zal 
ontstaan vanwege beperkingen in het gebied. De resultaten 
van deze verkenning verwerken we uiteraard in het MER.

Lokale normen Bij het opstellen van een voorstel voor lokale normen nemen 
we het advies van de commissie MER over. Dit betekent dat 
er -los van het initiatief- een beschouwing over mogelijke 
normstellingen voor het gebied wordt opgesteld. Deze 
beschouwing gebruiken we samen met een toets van de 
effecten in het MER, inzichten van cumulatie en mogelijke 
mitigatiemaatregelen om een voorstel te ontwikkelen.

Landschapsecologische beschouwing op hoofdlijnen Het MER zal een landschapsecologische beschouwing op 
hoofdlijnen bevatten.

Ecopark Op verzoek van de gemeente Ermelo brengen we de effecten 
van het windpark op een eventueel toekomstig Ecopark 
in beeld. Dit doen we in een aparte paragraaf (overige 
ontwikkelingen) omdat de voorgenomen ontwikkeling niet als 
autonome ontwikkeling wordt beschouwd. Er zijn nog geen 
definitieve besluiten over genomen. Ook wordt in het MER 
meegenomen dat het Ecopark geen onderdeel uitmaakt van 
het Regionaal Programma Werklocaties en dat er provinciaal 
en regionaal nog geen overeenstemming bestaat over de 
realisatie van een dergelijke locatie. 

Lokale natuurgebieden De natuurgebieden het Groene Kruispunt in Ermelo en 
Putten, de natuurgebieden Groot Dasselaar in Putten en de 
natuurgebieden nabij Horsterhoeve, Horst Noord in Ermelo 
worden expliciet benoemd in het MER. Dit betekent concreet 
dat de effecten (of het ontbreken ervan) van het windpark op 
de genoemde natuurgebieden in beeld worden gebracht. 

Hybride coalitie-akkoord gemeente Ermelo In het beleidshoofdstuk van het MER verwijzen we naar het 
nieuwe hybride coalitieakkoord van de gemeente Ermelo.

Verschil provinciale omgevingsvisie en provinciale 
verordening

Bij de actualisatie van de provinciale omgevingsverordening in 
maart 2021 is het weidevogelgebied komen te vervallen. In het 
beleidshoofdstuk van het MER lichten we toe dat het vervallen 
weidevogelgebied nog niet is verwerkt in de omgevingsvisie 
en wat dat betekent voor de onderbouwing van de ruimtelijke 
besluiten.  
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Onderwerp Beschrijving
Onderscheid tussen beleidsruimte en uitwerking De beschrijving in paragraaf 2.7 van de onderzoeksagenda 

betreft een inschatting op basis van het bestaande beleid. 
Op basis van het beleid beschreven in dit hoofdstuk is de 
conclusie getrokken dat er mogelijkheden zijn om op deze 
locatie een windpark te ontwikkelen. De exacte haalbaarheid 
en inpasbaarheid moeten nog uit de MER onderzoeken en de 
passende beoordeling volgen. Aan de zin “De ontwikkeling 
van Energiepark Horst en Telgt past op deze locatie omdat: 
…” had beter toegevoegd kunnen worden dat de ontwikkeling 
beleidsmatig op de locatie past. In het MER worden de precieze 
effecten en exacte haalbaarheid in beeld gebracht en zal dit 
onderscheid beter worden gemaakt.

 6.2 Participatieplan

Onderwerp Beschrijving
Compacte weergave Er komt een compacte weergave van het participatieplan. 

We hopen daarmee tegemoet te komen aan de wens van de 
omgeving om sneller inzicht te krijgen in de stappen van 
het project en de onderwerpen waar inbreng mogelijk is. De 
compacte weergave zal uiterlijk begin oktober 2022 op de 
provinciale website beschikbaar worden gesteld.

Financiële participatie We verduidelijken de rol van de overheden op dit onderwerp en 
geven aan hoe en bij wie er geparticipeerd kan worden als het 
over financiële participatie gaat. 

Participatie in de bouw- en exploitatiefase In het participatieplan wordt de afspraak opgenomen dat 
overheden en initiatiefnemers in de volgende fase (de 
planuitwerkingsfase) overleggen over de wijze waarop de 
omgeving en belanghebbenden kunnen participeren in de 
bouw- en exploitatiefase. We kijken voor deze fasen of het 
nuttig is om bijvoorbeeld de klankbordgroep in stand te 
houden of een andere overleggroep in te richten. Daarbij 
betrekken we ook het advies van de GGD om een 0-meting uit 
te voeren voor laagfrequent geluid. 

Rol van de buurtvereniging De buurtvereniging is geen initiatiefnemer. In de toelichting 
en inleiding van het participatieplan wordt hun huidige rol 
geschetst. In de tabel met belanghebbenden worden ze als 
meedenker opgenomen. 

Rol van Defensie Defensie is ook een meedenker als het gaat over het onderdeel 
bedrijven.

Extra uitgangspunten voor communicatie We voegen twee extra uitgangspunten toe voor onze 
toekomstige communicatie. Te weten: 
• We geven in onze uitingen zo veel mogelijk aan waar we 

staan en waar we naartoe gaan. 
• Bij voorgenomen beslissingen geven de consequenties, pro’s 

en contra’s aan. 
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Bijlagen
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Bijlage 1: Participatiemomenten en informatieverstrekking gemeenten Ermelo en Putten

Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

30 juni 2016 Motie tegen windenergie in Ermelo 
aangenomen (e160010676)

Niet bekend Ingediend naar aanleiding van de Provinciale structuurvisie

14 december 2017 Raadsbesluit Ermelo
• Verkenning Grootschalige duurzame 

opwek en 
• Intrekken motie uit 2014 

(e170026987)

• 8 mei 2017 Informatieavond grootschalige opwek: 
circa 90 geïnteresseerden aanwezig.

• 22 en 29 mei 2017 interactieve atelierbijeenkomsten: 
circa 75 belangstellenden.   

Bron: Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking

4 April 2019 Vaststelling Kader Grootschalige 
Energieopwekking gemeente Putten

• Openbaar raadsvoorstel en beleidsstuk

31 maart 2020 Procesvoorstel principeverzoeken 
windpark Horst en Telgt en aanstelling 
procesregisseur (e210012079).
(Collegebesluit)

• Antwoordbrieven verzonden naar indieners van 
initiatieven. 

• Geen actieve communicatie richting media.
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

9 september 2020 Raadsbesluit concept RES Ermelo
(e200021356)

• 28 oktober -11 november 2019 gebiedsateliers met 
stakeholders. Gebiedsateliers Bedrijventerreinen, 
Infrastructuur, Agrarisch gebied, Landgoederenzone, 
Bos Heide en defensieterrein. Doel gebiedsateliers: 
gekeken naar de gebiedsspecifieke opgaven, kansen 
en belemmeringen voor grootschalige opwek in het 
gebied.

• 29 oktober 2019, bijeenkomst buurtvereniging Horst 
en Telgt.

• Procesregisseur RES NV geeft presentatie en 
wethouder aanwezig. Aanwezigen circa 50 bewoners, 
61% positief over komst windmolens mits goed 
geplaatst. 13% geeft ja zonder nee.

• 3 december 2019 regionaal transformatieatelier. 
Eerdere analyses samengebracht op regionaal niveau.

• 17 febr. 2020 bewonersavond Speuld, Presentatie 
van de procesregisseur RES Noord Veluwe, bewoners 
Speuld.

• 3 maart 2020 initiatiefnemers presenteren hun 
plannen in de Dialoog.

• 17 maart 2020 ledenvergadering buurtvereniging 
Horst, presentatie.

• Presentatie van de procesregisseur RES Noord Veluwe 
(Door landelijke Corona maatregelen op het laatste 
moment afgelast).

• 21 maart 2020 consultatieronden onder 
stakeholders en belangenbehartigers (waaronder 
natuurorganisaties en buurtvereniging). Beoogde 
consultatieronden zijn door Corona schriftelijk 
uitgevoerd.

Bron: Stentor

Het participatieproces tot 1 juni 2020 was erop gericht 
om bestuurlijke RES-partners alsook maatschappelijke 
organisaties te betrekken.
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

• 13 juli – 23 november 2020 online enquête concept 
RES NV. Doelgroep: alle inwoners en belangstellenden 
NV.

• Schriftelijke vragenlijst beschikbaar voor inwoners die 
geen online mogelijkheid hadden.

• 16 november 2020, regionale webinar RES NV. 
Circa 150 personen deelgenomen. Doel informeren 
over energiestrategie, het proces en om vragen te 
beantwoorden.

• •Daarnaast is in de lokale, regionale en op sociale 
media aandacht besteed aan de online enquête, het 
verstrekken van informatie of om in gesprek te gaan 
met bewoners.

• Ermelo: persberichten/nieuwsberichten, themapagina 
in de lokale krant, huis-aan-huis folder, bereik: circa 
1.400 huishoudens per keer

• Ermelo: berichten en Facebookcampagne, bereik: 7.352 
personen.

Na vaststelling is de concept-RES is ter consultatie voorgelegd 
aan de inwoners in de regio. Dit was de eerste stap van het 
vervolg van de ontwikkeling van de RES1.0.
Resultaten online participatietool

Bron: Rapportage burgerparticipatie RES NV

Bron: Stentor 14 juli 2020
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

18 maart 2021 Raadsbesluit hoofdlijnen 
omgevingsvisie Ermelo (e210000345)

• December 2020 Themasessies stakeholders (online)

• Januari 2021, digitale enquête onder alle inwoners 
van Ermelo. Breed uitgenodigd om deel te nemen 
(huis aan huis flyer), advertenties in lokaal weekblad 
en meerdere oproepen tot deelname via sociale 
media. De rapportage met de resultaten is openbaar 
(ook naar de raad gegaan) en gedeeld online en 
toegestuurd naar mensen die hun e-mailadres hebben 
achtergelaten. 970 unieke mensen deel genomen, per 
vraag wisselend aantal reacties.

• Tafel 4, Ontspannen, divers verblijven en recreëren: “Er 
zijn plannen voor grote zonnevelden en windmolens. Er 
wordt genoemd dat deze niet bij Ermelo passen”

• Tafel 5, Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief: 
“Er wordt vaak ingezet op energieopwek, maar waar 
blijven de campagnes voor het verminderen van 
energieverbruik…..Zorg eerst voor een afname van het 
energieverbruik voordat er grote ingrepen worden gedaan 
met windmolens en zonnevelden……Als ze er dan toch 
komen zorg dan dat lokaal het voordeel er is en gezien 
wordt”

13 april 2021 Collegebesluit principeverzoek 
windmolens Ermelo (e210014030)

Informatiememo naar de raad gestuurd (e210012064). 
Persbericht opgepakt door lokale media.

Putten heeft in deze periode hetzelfde besluit genomen.
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

8 juni 2021 Collegevoorstel ontwerp omgevingsvisie 
Ermelo (e210020649)

4 augustus tot en met 30 september ter inzage ontwerp 
omgevingsvisie, 20 zienswijzen
• Inloopavond september 2021, tijdens de inzageperiode 

is de inloopavond gehouden om informatie te geven 
over de Omgevingsvisie. Per gebied (kaart op tafel) 
konden mensen vragen om verduidelijking van de 
visie. 

In de omgevingsvisie is ook de RES 1.0 opgenomen en 
specifiek het zoekgebied Nuldernauwkust.

7 juli 2021 Raadsbesluit RES 1.0 Ermelo 
(e210016622)

• 9 februari 2021 Raadsinformatie: Samenwerken aan 
RES 1.0

• 11 maart Raadsbrede bijeenkomst, toelichting bij 
gemeenteraad Ermelo

• 23 maart 2021 Raadsatelier voor 7 gemeenten Noord 
Veluwe.

• 9 juni 2021 Beeldvormende tafel raadsbijeenkomst, 
online

• 23 juni 2021 beeldvormende en oordeelsvormende 
tafel raadsbijeenkomst, online.

• 7 juli 2021 RES 1.0 vastgesteld.

• Raadsbrief
• Raadsbrede bijeenkomst doel: Toelichting bij lokale 

gemeenteraad Ermelo• 
• Raadsatelier, doel: in gesprek met raadsleden over 

de inhoud van de RES 1.0 (eindvariant). Het biedt de 
raadsleden de gelegenheid om samen met werkorganisatie 
RES, maar vooral ook met collega volksvertegenwoordigers, 
de inhoud aan te scherpen.

• Voor1 april 2021 konden gemeenteraden nog reacties 
indienen op RES 1.0

16 September 2021 Vaststelling Kader Grootschalige 
Energieopwekking gemeente Putten 
versie 2.0

Openbaar beleid en raadsvoorstel

14 december 2021 Woningbouwplan Buitenbrinkweg 81 
en invloed op windpark (e210047878)

Initiatiefnemer van het windpark en initiatiefnemer 
Buitenbrinkweg 81 zijn op de hoogte gesteld per brief.
Hierover is er ook een gezamenlijk gesprek geweest met 
beide initiatiefnemers en wethouder gemeente Ermelo.
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

18 januari 2022 Initiatieven in en nabij zoekgebied 
windpark (e220001714)

• Initiatiefnemers in de omgeving in en nabij het 
zoekgebied Windpark Horst en Telgt zijn per brief 
geïnformeerd over voorwaarden en prioritering.

• Prowind is geïnformeerd.

18 januari 2022 Bevoegd gezag windpark besluit Ermelo
(e210044798) 

• Een formele brief van het College B&W naar de 
Provincie.

• Informatiememo en afschrift van de brief tav de 
Provincie naar de raad gestuurd. 

• 19 januari 2022, bijeenkomst gemeenteraad tijdens 
Diversen avond.

• Februari 2022, bewonersbrief verzonden naar 
omwonenden zoekgebied windpark ter informatie 
over het bevoegd gezag.

• Aankondiging bewonersbijeenkomst is opgepakt door 
de lokale media. (zie februari 2022).

In deze periode heeft Putten eenzelfde besluit genomen 
zodat een gezamenlijk verzoek aan de provincie kon 
worden verzonden.

Op 11 januari 2022 is door het college B&W besloten om geen 
informatiememo naar de gemeenteraad te sturen en de 
concept brief naar de provincie sterk in te korten. 
Op 18 januari 2022 is door het college B&W besloten om de 
informatiememo wel naar de gemeenteraad te sturen en de 
concept brief aan de provincie niet in te korten. 
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

26 januari 2022 Raadsbesluit Vaststelling 
omgevingsvisie Ermelo (e210041010)

In 1 van de 20 zienswijzen komt het zoekgebied voor 
windmolens en zonneparken naar voren.

In de omgevingsvisie is ook de RES 1.0 opgenomen en 
specifiek het zoekgebied Nuldernauwkust.

Zienswijze 17
7. Hoe gaat de gemeente in de toekomst om met de 
tegenstrijdigheid van het doel ‘beschermen van weide 
en trekvogel gebied’ en daarnaast het zoekgebied voor 
windmolens en zonneparken en ook voor grootschalige 
woningbouw die ook in de visie staan.

Beantwoording zienswijze 17
7. Dit is een concrete situatie waarbij verschillende aspecten 
zijn weerslag kunnen hebben in een gebied. De keuze voor 
ontwikkeling van de ene ambitie heeft consequenties voor de 
ander. We willen ontwikkelingen integraal afwegen, waarbij 
ook keuzes gemaakt moeten worden. Voor wat betreft de 
zoekzone voor energieopwek is de eerste stap gezet door een 
besluit over de zoekzone. Bij de verdere uitwerking daarvan 
zal onderzocht worden welke gevolgen dit heeft voor andere 
doelen en ambities. Waar nodig zullen we die moeten 
aanpassen in de Omgevingsvisie. 
De Omgevingsvisie Ermelo is een dynamisch document. Het 
voorstel aan de raad is om het tweejaarlijks te bespreken 
en waar nodig aan te passen. Wanneer er tussentijds 
vanuit besluitvorming urgentie is tot het aanpassen van de 
omgevingsvisie, passen we dat specifieke onderdeel aan.  
Zo blijft de omgevingsvisie actueel. 

29 Januari 2022 Instellen themacommissie Windpark 
Horst en Telgt (e220003864

• Provincie Gelderland is geïnformeerd over het 
instellen van een themacommissie.

• Er hebben tot en met juli 2022 acht bijeenkomsten 
plaatsgevonden.

8 februari 2022 Uitkomsten onderzoek ODNV m.b.t. 
Buitenbrinkweg en windpark Horst en 
Telgt (e220002253)

• Initiatiefnemer Buitenbrinkweg is op de hoogte 
gesteld per brief.

• Prowind en Initiatiefnemer Buitenbrinkweg hebben 
de collegevoorstellen (e210047878) en (e220004568) 
per mail ontvangen.
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

Februari 2022 • 15, 17 en 18 februari online bijeenkomsten 
voor bewoners. Georganiseerd door gemeente 
Ermelo, Putten en Prowind. Het doel van de 
onlinebijeenkomsten was kennisuitwisseling. 
Enerzijds het op de hoogte houden van de lokale en 
wijde omgeving, en anderzijds inventariseren wat er 
leeft om dit vervolgens te kunnen meenemen in de 
vervolgstappen in het proces, danwel het project zelf. 
De bijeenkomsten zijn in Ermelo en Putten, de lokale 
kranten, op de websites en socials aangekondigd.

Totaal hebben circa 45 huishoudens deelgenomen aan de drie 
online bijeenkomsten.

Maart 2022 • 7 maart persmoment georganiseerd, toelichting over 
voortgang en provincie als bevoegd gezag voor het 
windpark door wethouder Klappe. 

• Lokale media hebben hierover berichten gepubliceerd.

19 april 2022 Gedeputeerde Staten, Provincie 
Gelderland start voorbereidingen 
provinciaal inpassingsplan windpark 
Horst en Telgt

• 17 mei, inloopbijeenkomst georganiseerd in de 
Dialoog door Provincie Gelderland i.s.m. gemeente 
Ermelo en gemeente Putten. 

• 18 mei, digitale bijeenkomst georganiseerd door 
Provincie Gelderland i.s.m. gemeente Ermelo en 
gemeente Putten. 

• Bewoners wonend in een cirkel van 2,5km rondom het 
zoekgebied zijn uitgenodigd per brief.

• Gemeenten Ermelo en Putten hebben hierover bericht 
op de socials en website.

• Doel bijeenkomsten: voorstellen en uitleg over het 
Provinciale inpassingsplan.

• Bewoners zijn geïnformeerd dat de concept Notitie 
Reikwijdte en detailniveau en participatieplan ter 
inzage komen.

• Vanaf de inloopbijeenkomst van 17 mei is de uitvraag 
begonnen voor leden voor de klankbordgroep.

• Klankbordgroep bestaande uit bewoners en 
afgevaardigden vanuit de BKE, Jongerenraad, 
Natuurorganisaties en buurtvereniging is opgestart.

Verslag van de bijeenkomsten is gedeeld via de 
bewonersnieuwsbrief en gepubliceerd op de projectpagina 
van de Provincie Gelderland. 
Een aantal punten die bewoners meegaven: 
• Betrek ons bij de planvorming en neem ons serieus.
• Laat ons meer kaarten en beeldmateriaal zien. 
• Er is (te)veel gepland in het buitengebied rondom Ermelo 

en Putten: woningbouw, een bedrijventerrein en een 
windpark. Leg ons uit hoe dat past in de ruimte en wat dat 
voor ons betekent.

• Wacht met lokale normen totdat het Rijk de normen voor 
geluid, slagschaduw en veiligheid heeft opgesteld.

• Leg ons uit wat het betekent als de normen van het Rijk 
straks anders zijn dan de lokale normen. 

• Wij zijn geïnteresseerd in financiële participatie. Betrek 
ons hierbij.
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

10 mei 2022 Gedeputeerde Staten, Provincie 
Gelderland Start m.e.r.-procedure en 
participatieplan

• Ter-inzage-legging van concept Notitie Reikwijdte en 
detailniveau en Participatieplan van 19 mei tot en met 
29 juni.

• Fysieke spreekuren georganiseerd in Ons Huis, Ermelo 
op 1 juni, digitaal op 8 juni en fysiek in Putten op  
9 juni. Totaal circa 25 bezoekers).

• Gemeenten Ermelo en Putten hebbeneft hierover 
bericht op de socials en website.

• De online bijeenkomst is bezocht door een journalist 
en hierover is een bericht uitgebracht.

• De ter-inzage-legging is vermeld in de 
gemeentepagina’s van Ermelo, Putten, Zeewolde, 
Harderwijk en de bewonersbrief.

• Buurtvereniging Horst en Telgt heeft op 28 juni een 
drukbezochte bewonersavond georganiseerd over de eigen 
rol, het plan en indienen van zienswijzen op de NRD en 
het Participatieplan. Circa 80 bezoekers.

31 mei 2022 Terinzagelegging notitie reikwijdte 
en detailniveau en participatieplan 
(e220021209)

• College en raad van Ermelo zijn geïnformeerd over het 
ter inzage leggen van de concept notitie Reikwijdte 
en Detailniveau en het participatieplan voor het 
Windpark Horst en Telgt.

13 juni 2022 Voortgang initiatieven in en nabij 
windpark Horst en Telgt (e220018517) 
Besluit College Ermelo

• Initiatiefnemers in en nabij het zoekgebied zijn 
geïnformeerd per brief.

• Prowind is geïnformeerd per brief. 
• De gemeenteraad is geïnformeerd. 

13 juni 2022 Intentieverklaring Windpark  
(22e0001155) Besluit College Ermelo

• De gemeenteraad is geïnformeerd met een 
informatiememo. 

• Er is een persbericht uitgegaan, de lokale pers heeft 
dit opgepakt en gepubliceerd.

13 juni 2022 Indienen zienswijze NRD en 
participatieplan (e220022166)  
Besluit College Ermelo

• Draad wordt voorgesteld om een zienswijze in te 
dienen op de concept nota reikwijdte detailniveau 
Windpark Horst en Telgt en kennis te nemen 
van de brief met aandachtspunten vanuit de 
Themacommissie. 

• Het voornemen om een zienswijze in te dienen bij 
de provincie Gelderland op het concept NRD en de 
begeleidende brief, zijn beeld- en oordeelsvormend 
behandeld door de raad op 15 juni. Op 29 juni is dit 
besluitvormend behandeld. 

• De lokale pers heeft dit opgepakt. 
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Overzicht informatieverstrekking en participatie leidend naar ontwikkeling windpark (gemeente Ermelo en Putten)

Wanneer Besluit Participatie en communicatie Opmerkingen

29 juni 2022 Raadsbesluit indienen zienswijze 
(e220022445)

• Ingestemd wordt een zienswijze in te dienen op 
de concept nota reikwijdte detailniveau Windpark 
Horst en Telgt en kennis te nemen van de brief met 
aandachtspunten vanuit de Themacommissie.

• Besloten is om de verslagen van de themacommissie 
met terugwerkende kracht openbaar te maken. Deze 
worden gepubliceerd op de projectpagina van de 
Provincie. 

Doorlopend • Omgevingsmanager van het windpark voert 
keukentafelgesprekken met omwonenden.
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  Bijlage 2: Participatieoverzicht initiatiefnemers

De participatie is ingedeeld in drie fasen
1 Kennisuitwisseling Prowind à Lokale omgeving
2 Begrip

I Waarom duurzame energie?
II Waarom duurzame energie híer? 

3 Acceptatie
III Gezamenlijke planvorming, kennisuitwisseling Prowind ß Lokale 

omgeving

Fase 1
Fase 1 betreft voornamelijk een kennisuitwisseling waarbij Prowind heeft 
voorzien in inhoudelijke kennis, alvorens er over concrete projectstappen en 
processtappen gesproken wordt. Denk hierbij aan de werking van geluid, 
slagschaduw, wat is windenergie, wat kan men verwachten, hoe worden 
onderzoeken uitgevoerd, etc. Het doel van deze fase is alle betrokkenen op 
eenzelfde kennisniveau, en waar mogelijk op eenzelfde kennisniveau als ons 
(Prowind), te brengen zodat in fase 3 de gezamenlijke planvorming plaats kan 
vinden.

Fase 1 is gestart in februari 2020, en deze fase kent geen duidelijk eind. Het delen 
van kennis over de benoemde en andere onderwerpen zal gedurende de gehele 
looptijd plaatsvinden, echter zal de balans van het aanbod meer naar de vraag 
verschuiven. Dit komt omdat hoe verder we ons begeven in het proces, hoe beter 
betrokkenen weten waar de kennisbehoefte ligt. Wel blijven we de vraag proactief 
stellen óf er kennisbehoefte is en waar die dan ligt.

Fase 2
In fase 2 wordt al meer over project gerelateerde onderwerpen gesproken en ligt 
de focus op het verkrijgen van begrip voor de situatie. De vragen “Waarom 
duurzame energie?” en “Waarom hier?” staan centraal in deze fase. In deze fasen 
is er gekeken naar de keuzes die we als Nederlander hebben gemaakt, wat het Rijk 
hiermee doet en vervolgens hoe de lokale overheden het hebben opgepakt/dienen 
op te pakken. Onderwerpen zoals het kiezen voor bepaalde politieke partijen en 
waar zij voor staan, het klimaatakkoord en de RES worden uitvoerig besproken. 

Vervolgens is er gekeken naar het projectgebied. Eerst is een stukje teruggegrepen 
naar fase 1 en is er toegelicht hoe precies een plangebied wordt gevormd. 
Vervolgens is er aangetoond hoe de maximale benutting van het gebied eruit ziet. 
Doorgaans is dat realistischer, dan wanneer er op een later punt in het proces 
turbines bij komen. Tot slot is toegelicht waarom dit gebied binnen de gemeente 
is gekozen en waarom niet een ander gebied.

Fase 1 en fase 2 kennen, naast het bovengenoemde proces, meer overlap. Ook fase 
twee heeft geen duidelijk eind.

Fase 3
De slot fase die we identificeren is de acceptatie fase, waarbij het doel zoveel als 
mogelijk acceptatie te verkrijgen voor het initiatief is. Om dit doel te behalen is 
een combinatie van alle drie de fasen belangrijk. Met begrip en voldoende kennis 
gezamenlijk het plan vormen, aanpassen en bijschaven is dan ook waar fase 3 voor 
staat. Fase 3 start altijd op hetzelfde tijdstip als fase 1 omdat we (Prowind) dan al 
starten met het inventariseren van zorgen, wensen, ideeën, onderwerpen van 
belang en mogelijke procesmatige stappen die bij het gebied passen. Naast de 
start van inventarisatie, is er ook nog de officiële start. Voor initiatief Horst en 
Telgt lag deze ver vóór de start van fase 1 doordat Werkgroep Duurzame Energie 
van Buurtvereniging Horst en Telgt al een controle slag voor het benutten van de 
lokale omgeving deed.  
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Daarnaast heeft de eerste inbreng op de benodigde stukken tijdens de 
“NRD-avonden” plaatsgevonden in juni 2021. 
Fase 3 heeft een helder eind, namelijk bij inbedrijfstelling van het windpark. Tot 
die tijd zal er per onderwerp getoetst worden of het kan worden geïntegreerd in 
het project. Dit gebeurt in afstemming en in sommige gevallen binnen te stellen 
kaders (bijvoorbeeld technische). 

Concreet zijn er 27 overleggen geweest met de Werkgroep Duurzame Energie van 
de Buurtvereniging, bij de laatste 19 overleggen is Energiecoöperatie Veluwe-
Energie aangesloten, 12 (online)bijeenkomsten georganiseerd met zowel de 
directe omgeving als opengesteld voor de wijde omgeving, 12 keukentafel-
gesprekken, 8 maal informatiebrieven of e-mails verstuurd en 3 rondes 
voortuingesprekken (tot april 2022) die het begin van de drie fasen kenmerken.

Tabel Prowind: Globaal overzicht participatiemomenten lokale omgeving

Wanneer Wat Hoe

2019 Eerste kennismaking Werkgroep Duurzame Energie van de 
Buurtvereniging Horst en Telgt en Prowind, het toelichten van het 
conceptinitiatief, vervolg overleggen en het aanscherpen van het 
conceptinitiatief voor, en samen met, de landeigenaren. Inbreng 
ophalen voor het aanscherpen van het concept. Gedurende de hele 
looptijd van het initiatief zijn er maandelijkse overleggen.

Fysiek overleg

Februari 2020 Eerste kennismaking tussen de directe huishoudens en Prowind, 
toelichting van het conceptinitiatief, mogelijke effecten en het 
beantwoorden van eerste vragen. Kennis ophalen bij de lokale 
omgeving over wat wensen, ideeën en mogelijk zorgen zijn om mee 
te nemen in het initiatief.

Voortuin-gesprekken en 
bijeenkomst

Februari 2020 Eerste kennismaking tussen Energiecoöperatie Veluwe-Energie en 
Prowind, toelichting van het conceptinitiatief, mogelijkheden voor 
gezamenlijk eigendom met (lokale) omgeving en het beantwoorden 
van eerste vragen.

Fysiek overleg

Februari maart 
2020

Eerste kennismaking met de gemeentefracties, toelichten van het 
conceptinitiatief, mogelijke effecten en het beantwoorden van de 
eerste vragen.

Fysiek overleg

Maart 2020 Eerste kennismaking tussen inwoners wijde omgeving en 
Prowind, toelichting van het conceptinitiatief, mogelijke en het 
beantwoorden van de eerste vragen.

Bijeenkomst de Dialoog

Maart 2020 Eerste individuele gesprekken met directe huishoudens, 
voornamelijk gaat het om het beantwoorden van vragen over 
de mogelijke effecten van het windinitiatief en het ophalen van 
inbreng in de vorm van ideeën, wensen en mogelijke zorgen.

Keukentafelgesprekken

Communicatie en participatie d.m.v. fysieke overleggen gepauzeerd 
door corona

Mei 2020 Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Veluwe-Energie. 
Veluwe-Energie sluit ook aan bij de maandelijkse overleggen met 
de Werkgroep Duurzame Energie van de Buurtvereniging Horst en 
Telgt. 

April 2020-april 
2021

Gedurende deze periode zijn de directe huishoudens op de hoogte 
gehouden over twee lopende onderwerpen: het procesregisseur/
RWE-proces en de ecologiestudie.

Informatiebrieven en e-mails, 
omme nabij iedere anderhalf 
maand één

April 2020-april 
2021

Gedurende deze periode hebben er, rekening houdend met 
de Corona maatregelen, meerdere keukentafelgesprekken 
plaatsgevonden op aanvraag en naar aanleiding van de 
informatiebrieven/e-mails. Hier zijn voornamelijk vragen 
beantwoord over de mogelijke effecten van het windinitiatief en 
inbreng gegeven in de vorm van wensen, ideeën en mogelijke 
zorgen om rekening mee te houden in het initiatief.
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Wanneer Wat Hoe

Juli 2020 Kennismaken met, en informeren van nieuwe directe huishoudens 
door komst van de 7e turbine.

Voortuingesprekken

April-juni 2021 Laatste informatiebrieven over de uitkomst van de ecologiestudie 
en het procesregisseur/RWE-proces en derde ronde 
voortuingesprekken om kennis te maken met de huishoudens die 
tot nog toe niet aangesloten zijn geweest, of waar nog niet mee 
gesproken is. 

Informatiebrief, 
voortuingesprekken

Juni 2021 Terugblikken op de afgelopen anderhalf jaar, het conceptinitiatief, 
de ecologiestudie, de keuzes rondom het procesregisseur/
RWE-proces en een doorkijk in het vervolgtraject voor 
procesparticipatie.

Onlinebijeenkomsten

Juli-augustus 2021 Aanvullende individuele gesprekken waarin voornamelijk het 
beantwoorden van vragen centraal stond en het opnemen van 
inbreng in de vorm van ideeën, wensen en mogelijke zorgen.

Keukentafelgesprekken

September 2021 Toelichting geven aan de directe huishoudens over de inhoudelijke 
onderwerpen, werking en noodzaak van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau. 

Fysieke bijeenkomst

September 2021 Inbreng ophalen vanuit de directe huishoudens over de 
inhoud van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, aanvullende 
onderzoeksonderwerpen en het beantwoorden van vragen.

Fysieke bijeenkomst

Oktober 2021 Bezoek met directe huishoudens brengen aan windpark Deil om 
ervaring op te doen met een soortgelijke windpark situatie.

Georganiseerde excursie

Februari 2022 Het voorstellen van de betrokken overheden aan de lokale en wijde 
omgeving, het toelichten van de keuzes tot nu toe en een doorkijk 
in de toekomstig te nemen stappen

Onlinebijeenkomsten
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