
Vragen en antwoorden over planMER windbeleid en RES Gelderland 

Op 7 maart 2023 was er een live-uitzending waarin de aanleiding en aanpak van 
de planMER voor windbeleid en RES Gelderland werd toegelicht. Tijdens de 
uitzending werden vragen gesteld. Hieronder staat de uitwerking van de vragen. 
(Gelijksoortige vragen zijn samengevoegd.) 

1. Ook de Provincie Utrecht heeft een NRD. Bij vergelijking met de aanpak zien
wij verschillen in concreetheid zoals de specifiek te onderzoeken gebieden en
uitgangspunten zoals een andere omvang en hoogte van windturbines als
rekenbasis. Kunt u daar iets over zeggen?
We stemmen met provincie Utrecht af of en hoe we de onderzoeken over en weer op elkaar
kunnen laten aansluiten.

2. In hoeverre verhoudt dit onderzoek zich tot de nog nader vast te stellen
regelgeving voor geluid ten aanzien van plaatsing van windturbines in
woonomgeving (uitspraak Raad van State)?
Het onderzoek gebruikt geen vaste geluidsnorm. In plaats daarvan onderzoeken we de
effecten op verschillende geluidniveaus. Zo zijn onderzoeksresultaten ook bruikbaar als
nieuwe geluidsnorm bekend wordt.

3. Wordt in de planMER ook een alternatief opgenomen met een concrete
energiebesparingsopgave met afrekenbare doelen? Hoe lager de vraag hoe
minder impact op de omgeving.
Energiebesparing is een van de belangrijkste opgaven van de energietransitie. De
overheden hebben hiervoor een aanpak, maar deze wordt in dit onderzoek niet
meegenomen. Dit onderzoek beperkt zich namelijk tot de opwek van hernieuwbare
energie.

4. Op welke wijze worden de gevolgen beoordeeld vanwege benodigde extra
aanleg voor hoogspanningsstations en hoogspanningsleidingen 》cumulatie
effecten.
In het planMER worden effecten op het elektriciteitsnetwerk ingeschat. Het onderzoek
geeft een indicatie van beperkingen in bijvoorbeeld netcapaciteit. Het onderzoek beschrijft
niet concreet of, waar en welke extra energie infrastructuur nodig is omdat dit ook van
andere factoren afhankelijk is en bovendien een keuze is van de netbeheerders. De effecten
van deze energie infrastructuur worden dan ook niet in dit planMER meegenomen.
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5. Volgens bevindingen van Alterra (2020) wordt het aantal 
aanvaringsslachtoffers (vogels) vanwege windmolens onderschat. Zou dat 
reden moeten zijn om kwetsbare gebieden te vermijden met het 
voorzorgsbeginsel? 》n2000, natuurnetwerk, weidevogelgebieden en 
belangrijke vlieg- en trekroutes voor vogels en vleermuizen.  
In het planMER worden effecten beschreven in het onderzoeksgebied. Hieruit kan blijken 
waar het risico op aanvaringsslachtoffers groter of kleiner is en voor welke soorten. Dit kan 
gebruikt worden om, waar nodig vanuit bijvoorbeeld het genoemde voorzorgsbeginsel, 
bepaalde kwetsbare gebieden te vermijden. Dat is echter geen keuze in het planMER zelf, 
maar in de besluiten die hierop volgen. 

 
6. Ik hoor een terechte vraag over zorgen voor gezondheid van inwoners. U stelt 

dat daar zeker rekening mee wordt gehouden in de locatiekeuze.  Wat houdt 
rekeninghouden met gezondheid van inwoners concreet in? In de NRD lees ik 
nagenoeg NIETS terug over maatregelen of onderzoek naar 
gezondheidseffecten.  
Het planMER onderzoekt de gezondheidskundige impact van diverse geluidniveaus. 
Daarnaast is er een speciaal alternatief waar het belang van een gezonde en veilige 
leefomgeving voorop staat. Deze gegevens kunnen bestuurders meenemen in de keus voor 
locaties en/of aanvullende voorwaarden.  
 

7. Wat is de relatie tussen geluid en gezondheidseffecten? 
Het planMER onderzoekt de gezondheidskundige effecten van diverse geluidniveaus. 
Daarbij kijken we ook naar geluidniveaus onder de ‘oude’ geluidnorm. De inzichten die dat 
oplevert zijn daarmee bruikbaar, ook als er tijdens of na het uitvoeren van het planMER 
nieuwe landelijke normen vastgesteld worden.  
Daarnaast is er een speciaal alternatief voor een gezonde en veilige leefomgeving 
ontwikkeld waarin getoond wordt wat de consequentie is van het hanteren van onder 
andere een extra strenge geluidnorm. Op basis van deze inzichten kan een bestuurlijke 
keuze gemaakt worden over locaties en/of aanvullende voorwaarden.  
 

8. Hoe kan een omgevingsfonds bijdragen aan verlichting van de last van direct 
omwonenden?  
Via een omgevingsfonds wordt een deel van de opbrengst van het zon- of windproject ter 
beschikking gesteld aan de omgeving. Vaak is dat een specifiek doel, zoals economische of 
ecologische ontwikkeling, recreatie, duurzaamheid of energiebesparing. Dat kan de 
beleving van omwonenden positief beïnvloeden.   

 
9. Hoe zit het precies met de maatgevende en niet-maatgevende criteria? 

Waarom is bijvoorbeeld slagschaduw en lichthinder niet maatgevend terwijl 
daarover veel signalen zijn ten aanzien van gezondheidsrisico’s?  
Slagschaduw en lichthinder zijn beiden belangrijke effecten waar in het MER ook aandacht 
voor is. Met niet-maatgevend wordt bedoeld dat in de praktijk blijkt dat deze effecten niet 
bepalend zijn voor de afweging tussen locaties. Ze zijn goed te beperken (mitigeren) door 
bijvoorbeeld voor slagschaduw een stilstandvoorziening te treffen of obstakelverlichting te 
minimaliseren. Voor de effecten van geluid ligt dat anders. Deze effecten zijn vanwege de 
grote afstand (enkele honderden meters) in combinatie met de gezondheidsimpact 
bepalender. Mede omdat de effecten niet gemakkelijk beperkt kunnen worden zoals bij 
slagschaduw.  
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10. Kunnen bewoners van belangenverenigingen ook meepraten in overleggen?  
Bewoners en belangenverenigingen kunnen inbreng leveren op de NRD en later op de 
planMER met zienswijzen. Er is voor dit onderzoekstraject geen speciaal overleg voor 
bewoners opgericht omdat dit onderzoek niet leidt tot keuzes. Het geeft inzicht in effecten. 
Keuzes op basis van deze effecten worden later in het RES-proces gemaakt. De participatie 
door bewoners en belangengroepen wordt door de RES-regio’s georganiseerd. Dit valt 
buiten de procedure/het proces van de planMER. 

 
11. Waarom zijn de kaarten in de NRD zo onduidelijk? 

Het kaartmateriaal in de NRD is bedoeld om een indruk te geven van de voorgestelde 
uitgangspunten voor het onderzoek in het planMER. Daarom zijn de kaarten niet zo 
gedetailleerd. Het onderzoek in het planMER geeft een globaal beeld van het 
onderzoeksgebied in de provincie en regio’s. Dus geen gedetailleerd beeld van effecten op 
concrete projectlocaties.  
 

12. Kun je niet beter wachten op de uitkomsten van de landelijke normen?  
Het planMER brengt effecten in beeld en toetst niet aan geluidsnormen. Daarmee is de 
informatie ook bruikbaar als er tijdens of na het onderzoek landelijke geluidsnormen zijn.   

 
13. Worden voor zonne-energie ook privégebieden en daken meegenomen in het 

onderzoek?  
Er wordt in het onderzoek geen onderscheidt gemaakt naar eigendom van gronden. 
Zonnepanelen op daken wordt niet meegenomen in het onderzoek. 

 
14. Participatie voor wie? Wat is het verschil tussen inwoners en bewoners?  

Inwoners en bewoners is in dit geval hetzelfde. Inwoners worden tijdens het planMER-
proces via verschillende kanalen geïnformeerd over het milieuonderzoek. Daarnaast 
betrekken we professionals, waaronder netbeheerders, gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en energiecoöperaties. Iedereen kan een zienswijze indienen.  

 
15. Hoe wordt gekeken naar bescherming Gelders Natuur Netwerk en Groene 

Ontwikkelzone in relatie met windparken: kunnen er windparken in deze 
gebieden komen?  
In het planMER wordt onderzocht wat effecten zijn van het eventueel plaatsen van wind en 
zon in het GNN en Groene Ontwikkelzones. Er wordt geen keuze gemaakt waar wind- of 
zonneparken komen. 

 
16. Kan een zoekgebied wind uit RES 1.0 nog worden afgewezen op basis van 

onderzoeksresultaten?  
Dat kan. Het is aan de bestuurders van de regio’s om te besluiten hoe de inzichten van het 
planMER worden gebruikt. 

 
17. Wanneer er een geluidsnorm komt en deze wordt toegepast, wordt er dan ook 

rekening gehouden met overig geluid zoals een snelweg.  
Hier wordt rekening mee gehouden onder het criterium ‘cumulatie van geluid’. Zie tabel 
6.2 uit de NRD. 
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18. Het gemeentebestuur is tegen windmolens, wordt een gebied dan toch 
onderzocht?  
Ja. Het is een onderzoek. In het planMER wordt geen keus gemaakt of ergens windparken 
komen. Er wordt alleen inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn. 

 
19. De zoekgebieden met en zonder aandachtspunten zijn fors ruimer dan die uit 

de RES. De provincie moet een initiatief voor windturbines honoreren 
(Energiewet) als er ruimtelijke of milieutechnisch geen bezwaren zijn, ook al 
wil men dat politiek niet. Door heel veel gebieden mee te nemen wordt 
daarvoor nu de basis gelegd. Is dat verstandig?  
Het provinciale windbeleid is nu ruim. Initiatiefnemers kunnen dan inderdaad via de 
Elektriciteitswet medewerking afdwingen. Door aanpassing van het provinciale windbeleid 
willen we aansluiten bij de RES’en en verplichte medewerking voorkomen. Dat moet 
echter goed milieutechnisch onderbouwd worden. Daarvoor is de planMER nodig. De 
planMER maakt alle mogelijke gebieden inzichtelijk waarna bestuurders keuzes maken 
met welke gebieden zij de doelstellingen wil realiseren. Niet alle gebieden worden dus 
gebruikt. 
 

20. Gaan jullie concreet in op ingediende zienswijze en specifiek als daar 
wijzigingsverzoeken in zitten? D.w.z. gemotiveerd overnemen of gemotiveerd 
afwijzen?  
Ja. Er komt een reactienota dat onderdeel gaat uitmaken van de planMER. Daarin is 
opgenomen of reacties hebben geleid tot aanpassing of niet. 

 
21. Is er al een passende beoordeling voorzien in relatie tot 

instandhoudingsdoelen m.b.t. beschermde soorten t.b.v. de begrenzing van 
zoekgebieden?  
In het planMER worden effecten op Natura 2000 beoordeeld. Deze beoordeling kan de 
basis vormen voor een eventuele passende beoordeling in het kader van de Wet 
natuurbescherming. Of dit het geval is hangt af van de onderzoeksresultaten en 
vervolgbesluitvorming. 

 
22. Worden de adviezen van de Cie MER op de NRD RES Groene metropoolregio 

overgenomen voor deze NRD?  
De adviezen van de commissie m.e.r. voor de NRD van de Groene Metropool Regio worden 
verwerkt waar dat logisch is.  

 
23. Wanneer wordt de definitieve NRD vastgesteld en is daar bezwaar en beroep 

op mogelijk?  
De NRD wordt indien nodig aangepast op de reacties. De definitieve NRD wordt niet apart 
vastgesteld., maar meegenomen bij het opstellen van de concept plan-MER. Bezwaar en 
beroep is hierop niet direct mogelijk. De plan-MER wordt gebruikt voor het opstellen van 
beleid. Dit beleid wordt gebruikt voor concrete projecten. Tegen concrete projecten is 
bezwaar en beroep mogelijk.  

 
24. Wat als uit de planMER komt dat de opgaaf 2030 niet gehaald wordt, omdat 

(zoek)gebieden afvallen? Of moet het doel gehaald worden (dus hoe objectief 
is de plan MER)?   
Als planMER inzicht geeft dat het doel niet kan worden gehaald, zullen wij dit voorleggen 
aan de bestuurders van de regio’s. Zij bepalen hoe hiermee wordt omgegaan.  
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25. Kan zienswijze ook op de procedure gaan?  

Ja dit is mogelijk. 
 

26. Hoe verhoudt het gemeentelijke windbeleid zich tot dit provinciale 
windbeleid?  
Gemeentelijk beleid maakt geen deel uit van de planMER. 

 
27. Bezoekt het onderzoeksbureau de locaties ook? Of is het echt vanuit het 

kantoor?  
Het is een provinciebreed onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van GIS-analyses: 
analyses op basis van geografische kaarten. Van locatiebezoek is geen sprake. Dat is bij een 
planMER op dit abstractieniveau ook geen probleem. Bij inpassing of uitwerking van 
concrete locaties is dit anders. 

 
28. De buisleidingen op de kaarten/afbeeldingen betreft dat ook de (geheime) 

kerosine buisleidingen van Defensie? Zo niet, hoe gaat daar dan rekening mee 
gehouden worden in dit m.e.r. onderzoek?  
We maken gebruik van de bestaande belemmeringen vanuit bekende buisleidingen. Waar 
nodig staat het Defensie vrij om via een zienswijze aanvullende beperkingen mee te geven 
aan het onderzoek.   

 
29. De leefgebieden rode lijst soorten vogels en vleermuizen, hoe worden die in 

de effectrapportage meegenomen?  
Deze worden in de verschillende aspecten van ecologie betrokken. Zie tabel. 6.2 van de 
NRD.  
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