
   
 

   
 

Verslag bewonersbijeenkomst windpark Horst en Telgt 17 en 18 mei 2022 
 

1. Inleiding  
Op dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei was er een inloopbijeenkomst in De Dialoog in Ermelo en een digitale bijeenkomst. Er kwamen 60 mensen naar Ermelo en 20 
mensen waren aanwezig bij de digitale bijeenkomst. Bezoekers gaven ons met name het volgende mee: 

 
• 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. 

 

In dit verslag geven we een (ambtelijke) reactie op deze zaken (paragraaf 2) en op alle andere vragen, opmerkingen en suggesties (paragraaf 3).  

 

2. Reactie op meest gehoorde opmerkingen, suggesties en vragen 
 

Opmerkingen/suggesties/vragen Reactie 

Betrek ons bij de planvorming en neem 

ons serieus. 

We betrekken u graag. In het Participatieplan hebben we opgenomen wanneer er op welke manier over welke 

onderwerpen meegepraat kan worden.  Dit plan ligt nu ter inzage en u kunt daar ook op reageren. Meer informatie 

vindt u hier.  

Laat ons meer kaarten en beeldmateriaal  

zien. 

Dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei stonden in het teken van kennismaken en algemene informatie uitwisselen. 

We wilden niet gelijk met een kaart en beeldmateriaal komen omdat nog onbekend is hoe een definitief windpark 

eruit komt te zien. Voor het windplan ligt er een voorstel van initiatiefnemers en hiervoor moet nog allerlei 

onderzoek plaatsvinden We begrijpen dat er wel een behoefte is om een voorstelling te kunnen maken en vinden 

het fijn dat deze behoefte kenbaar is gemaakt. Tijdens de inloopspreekuren zorgt de initiatiefnemer daarom voor 

kaarten en 3D-beelden van het voorgestelde plan. Deze beelden en kaarten kunnen gebruikt worden voor een 

indruk van de effecten. De definitieve effecten zullen later volgen. U kunt zich hier opgeven voor de 

inloopspreekuren. 

 

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nl-NL/evAllScenarios/SpreekuurHorstEnTelgt.aspx/GegevensSpreekuur


   
 

   
 

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.  

Om u een overzicht te bieden heeft de gemeente Ermelo hieronder geschetst hoe de initiatieven zich tot elkaar 

verhouden. Voor de meeste ontwikkelingen moeten nog bestemmingsplannen worden opgesteld. In die 

bestemmingsplannen moet worden uitgelegd hoe de plannen in het gebied passen en hoe ze zich verhouden tot 

andere ontwikkelingen. Om hier richting aan te geven heeft het college van de gemeente Ermelo een prioritering 

opgesteld. Meer toelichting vindt u in de paragraaf 2.3 

Wacht met lokale normen totdat het Rijk  

de normen voor geluid, slagschaduw en  

veiligheid heeft opgesteld. 

De klimaatcrisis is steeds meer zichtbaar en merkbaar. Uitstel kan niet meer. 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. 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 normen in de gaten en betrekken informatie bij onze eigen besluitvorming als deze 

beschikbaar is. 

Leg ons uit wat het betekent als de normen  

van het Rijk straks anders zijn dan  

de lokale normen. 

Wij zijn het exacte antwoord nog aan het onderzoeken en koppelen dit terug via de nieuwsbrief van het project. U 

kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. (Let op! U krijgt een email die u moet bevestigen voordat u de 

nieuwsbrief kan ontvangen).  

Wij zijn geïnteresseerd in financiële  

participatie. Betrek ons hierbij. 

De initiatiefnemers stellen een voorstel op voor financiële participatie. Dit is naar verwachting aan het einde van de 

zomer af.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.gelderland.nl/nieuwsbrief


   
 

   
 

3. Reacties op de overige opmerkingen, suggesties en vragen 
 

3.1 Algemeen over de avonden 

3.2 Vervolgproces 

3.3 Ontwikkelingen in de omgeving van Horst en Telgt 

3.4 Buurtvereniging 

3.5 Financiële participatie 

3.6 Alternatieven, nut en noodzaak 

3.7 (Lokale) normen en gezondheid 

3.8 Effecten van het windpark 

3.9 Netcapaciteit en opslag 

3.10 Waardevermindering 

3.11 Uitzicht, landschap en natuur 

3.12 Initiatiefnemers 

 
 

3.1 Algemeen over de avonden 
 

Opmerking/suggestie/vraag Reactie 

Bezoekers hadden graag een beeld gehad 

over de slagschaduw en het geluid van 

het voorgestelde windpark. Er werden 

afbeeldingen en kaarten gemist. 

Dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei stonden in het teken van kennismaken en algemene informatie uitwisselen. We 

wilden niet gelijk met een kaart en beeldmateriaal komen omdat nog onbekend is hoe een definitief windpark eruit komt 

te zien. Voor het windplan ligt er een voorstel van initiatiefnemers en hiervoor moet nog allerlei onderzoek plaatsvinden. 

We begrijpen dat er wel een behoefte is om een voorstelling te kunnen maken en vinden het fijn dat deze behoefte 

kenbaar is gemaakt. Tijdens de inloopspreekuren zorgt de initiatiefnemer voor kaarten en 3D-beelden van het 

voorgestelde plan. Deze beelden en kaarten kunnen gebruikt worden voor een indruk van de effecten. De definitieve 

effecten zullen later volgen.  

Waarom is de gemeente nu pas zichtbaar 

in dit proces? 

De gemeente heeft een rol genomen en is zichtbaar geweest in de voorbereidende processen voor het windpark. 

Voorafgaand en parallel aan het proces van het Windpark zijn de volgende plannen vastgesteld: Uitnodigingskader 



   
 

   
 

(2017) , RES1.0 (2021), de omgevingsvisie Ermelo (2022). Bij deze processen was er mogelijkheid tot inspraak en bij de 

RES 1.0 en de Omgevingsvisie Ermelo hebben belanghebbende de mogelijkheid gehad voor participatie.  

Er zijn in 2020 twee principe verzoeken van 2 verschillende initiatiefnemers ingediend. Begin 2021 heeft het college op 

basis van een onderzoek principemedewerking verleend aan Prowind en de andere initiatiefnemer afgewezen. Een 

principe medewerking geeft aan dat het college in principe positief staat tegenover het plan. Pas nadat een aanvraag is 

ingediend is er zekerheid dat de initiatiefnemer daadwerkelijk zijn plan wil realiseren en kan het bevoegd gezag haar rol 

innemen zoals dat nu het geval is.   

Tijdens digitale avond dit voorjaar, was 

al veel meer bekend (zoals het tijdspad). 

Jullie hebben die toen niet verteld, 

anders kunnen jullie niet in zo'n korte 

tijd alles op de rit hebben. Het gevoel dat 

alles er binnen no time doorgedrukt 

wordt, 'doorgestoken kaart'. 

De bijeenkomsten in het voorjaar (15 en 17 februari 2022) waren georganiseerd door de initiatiefnemers en de 

gemeenten Ermelo en Putten. Tijdens de bijeenkomst is verteld over de voorbereidingen voor een eventueel 

inpassingsplan. Omdat de provincie toen nog geen besluit had genomen kon nog niet vooruit worden gelopen op een 

tijdspad en de manier van samenwerken. Gelijk na het besluit op 19 april 2022 is de omgeving zo spoedig mogelijk 

geïnformeerd. We vinden het jammer om te lezen dat we de indruk wekken alles erdoorheen te drukken. We willen 

bewoners namelijk graag betrekken bij de planvorming. Hiervoor is op 19 mei j.l. een participatieplan ter inzage gelegd. 

Hierin staat wanneer en op welke manier wij de belanghebbenden bij de planvorming willen betrekken.  Het 

participatieplan en de manier waarop u kunt reageren vindt u hier. 

Fijn dat deze avond georganiseerd is/ om 

in kleine groepen over het windpark te 

praten.  

Wij vonden het ook prettig om met u in gesprek te gaan. Ook de kleine groepen bevielen ons goed.  

 
3.2 Vervolgproces 

 
Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Maak het windpark visueel en maak 

inzichtelijk wat slagschaduw betekent.  

Deze tip nemen we graag ter harte. We weten nog niet hoe het definitieve plan eruit komt te zien en daar kunnen 

we op dit moment nog niet op vooruit lopen, maar kunnen we een indruk geven. In deze fase heeft de 

initiatiefnemer aangeboden om tijdens de inloopspreekuren over de onderzoeksagenda en het participatieplan 3D-

beelden mee te nemen om u een beeld te kunnen vormen. Daarnaast zal aanvullend ook algemene informatie over 

geluid en slagschaduw beschikbaar zijn. U kunt zich hier opgeven voor de inloopspreekuren. 

Vraag aan de bewoners hoe het wél zou 

kunnen 

Dat is ook ons uitgangspunt. We gaan ervan uit dat er in dit gebied een windpark komt en willen met u in gesprek 

onder welke voorwaarden dat kan. In het Participatieplan hebben we opgeschreven op welke manier, over welke 

onderwerpen en wanneer we dat met u willen bespreken.  

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nl-NL/evAllScenarios/SpreekuurHorstEnTelgt.aspx/GegevensSpreekuur


   
 

   
 

Wees helder en communiceer over de 

keuzes en kansen om als inwoner 

inspraak te hebben. Zorg dat je 

omwonenden serieus neemt. Het is 

belangrijk om te weten waar mensen 

terecht kunnen en weten dat er naar 

hun verhaal geluisterd wordt. Betrek ze 

vanaf het begin en in alle onderdelen  

In het Participatieplan hebben we opgenomen wanneer er op welke manier over welke onderwerpen meegepraat 

kan worden. Dit plan ligt nu ter inzage en u kunt daar ook op reageren. Meer informatie vindt u hier. 

Grootste angst is dat de windmolens er 

toch komen ongeacht wat de 

omwonenden willen.  

Hierover zijn we graag eerlijk. In de fasen hiervoor is de keuze gemaakt om dit gebied als zoekgebied voor 

windenergie aan te wijzen. Ons uitgangspunt is dat we in deze fase onderzoeken onder welke voorwaarden een 

windpark gerealiseerd kan worden. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen dit met ons eens is. Wij gaan 

daarom graag met u in gesprek om te kijken of we uw angst weg kunnen nemen. U kunt hiervoor een afspraak 

maken met de omgevingsmanager via het provincieloket@gelderland.nl of 026 359 99 99  

Leg het doel van het windpark goed uit De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. De uitstoot van CO2 moet dringend omlaag om de gevolgen van 

de klimaatverandering te kunnen beperken. Windenergie levert daar een grote bijdrage aan. In de Regionale 

Energiestrategieën is nu scheve verhouding tussen zon- en windenergie. Die verhouding moet beter om ervoor te 

zorgen dat de elektriciteitsvoorziening stabiel blijft. We zullen dit in onze komende communicatie-uitingen zo veel 

mogelijk blijven herhalen. 

In de berichten wordt nu algemeen 

gecommuniceerd. De suggestie wordt 

gedaan om voor- en tegenargumenten te 

noemen.  

Ook dit is een fijne tip! We gaan kritisch kijken naar de mogelijkheden.  

Zijn er voorbeeldlocaties met 

windmolens van de beoogde hoogte? 

Vanaf de tekening is het lastig om jezelf 

een voorstelling te maken. Een bezoek 

geeft een beter beeld. 

Tijdens de bijeenkomst kwam een locatie in Duitsland ter sprake. Deze blijkt echter niet vergelijkbaar met de 

situatie rondom Horst en Telgt. Het windpark Deil is lager maar vanwege de ligging langs de snelweg een betere 

optie. U kunt dit park op eigen gelegenheid bezoeken. Samen met de initiatiefnemers willen we onderzoeken of het 

mogelijk is een gezamenlijke excursie te organiseren. We komen hier nog op terug via de nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt
mailto:provincieloket@gelderland.nl


   
 

   
 

Kunnen directe stakeholders invloed 

hebben op het scenario dat het meest 

aantrekkelijk is of bepaald de 

initiatiefnemer dat?  

Het ging hier over het voorkeursalternatief (VKA). Dat is de opstellingsvariant die op basis van de 

milieuonderzoeken en andere belangen (zoals de energieopbrengst) als meest gunstig wordt gezien. U kunt daar nu 

invloed op uitoefenen door te reageren op de onderzoeksagenda die nu ter inzage ligt. Meer informatie daarover 

vindt u hier. Daarnaast worden de klankbordgroep en themacommissie ook gevraagd mee te denken over welke 

opstellingsvarianten er worden onderzocht. In het najaar nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over het concept-

VKA.   

 
 
 

3.3 Ontwikkelingen in de omgeving van Horst en Telgt 
 

Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Er worden veel ontwikkelingen in het 

gebied gestapeld (huizen, industrie, 

windenergie, ecopark en zonnepanelen). 

Dit levert verwarring en frustratie op 

waardoor men overal op tegen is.  Het 

woonplezier verdwijnt hierdoor. 

Om u een overzicht te bieden heeft de gemeente Ermelo hieronder geschetst hoe de verschillende initiatieven zich tot elkaar 

verhouden.  

 

Initiatieven Horst en Telgt 

Op dit moment zijn er veel verschillende initiatieven in het gebied. Een aantal van deze initiatieven zijn passend binnen het 

bestaande bestemmingsplan en een aantal niet. Initiatieven die passend zijn binnen de bestemmingsplannen of 

omgevingsplan: 

 

• Hotel bestemmingsplan Strand Horst  

 

Initiatieven die niet passend zijn binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan: 

• Windpark, RES 1.0, Omgevingsvisie 

• Functieveranderingsinitiatieven, functieveranderingsbeleid, Omgevingsvisie 

• Bedrijventerrein A 28, Omgevingsvisie,RWE 

• Horsterhoeve, Omgevingsvisie, vitale vakantieparken 

  

Initiatieven passend binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan 

Bij het indienen van een aanvraag wordt gekeken of het initiatief past binnen het bestaande bestemmingsplan of 

omgevingsplan. Als het initiatief binnen de regels van het bestemmingsplan kan worden gerealiseerd dan zal er niet getoetst 

worden aan de omgevingsvisie Ermelo. Die toetsing aan het omgevingsplan heeft al plaatsgevonden bij het opstellen van het 

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt/archief


   
 

   
 

bestemmingsplan of omgevingsplan. Het windpark zal rekening moeten houden met de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan als zijnde een bestaande situatie. 

 

Initiatieven niet passend binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan 

Initiatieven die niet passen binnen de bestaande bestemmingsplannen of omgevingsplannen worden getoetst aan de 

omgevingsvisie Ermelo. De initiatiefnemer zal moeten aantonen dat zijn initiatief passend is binnen de omgevingsvisie en 

aantonen dat zijn initiatief voldoet aan het bestaand beleid, wet- en regelgeving 

  

 

Prioritering 

Het college van de gemeente Ermleo heeft een prioritering vastgesteld om per initiatief een integrale afweging te kunnen 

maken. De volgorde is bepaald door juridische status en planfase van het betreffende initiatief.  

 

1.  Strand Horst (heeft altijd 1e prioriteit); 

2. Prowind en functieveranderingsinitiatief (hebben gedeelde 2e prioriteit) 

3. Initiatieven die reeds in behandeling zijn genomen, maar waarvoor nog geen anterieure overeenkomst is afgesloten; 

• Horsterhoeve 

• 2 Functieveranderingsinitiatieven 

• Woningbouwplan 

4. Nieuwe initiatieven. 

• 2 Functieveranderingsinitiatieven 

• Bedrijventerrein A28 

• Beleidsplan Hart van Horst woningbouw 

 

Initiatieven die binnen het bestemmingsplan Strand Horst passen, staan niet meer open voor beroep en zijn vanuit wet- en 

regelgeving als eerste geprioriteerd. Het windpark moet bij onderzoek van de haalbaarheid van zijn plan uitgaan van de 

mogelijkheden van het bestemmingsplan, als zijnde dat deze al gerealiseerd zijn. Als een initiatief met een lagere prioriteit een 

principe medewerking krijgt, betekent dit dat het college in principe de initiatieven naast elkaar wil realiseren onder 

voorwaarde dat de initiatiefnemer van het hoger geprioriteerde plan geen bezwaar heeft of als beide initiatiefnemers tot een 

overeenkomst komen waardoor er mogelijkheden zijn om de plannen naast elkaar te realiseren. 

 



   
 

   
 

Initiatiefnemers met prioriteit 3 en 4 ontvangen een brief waarin wordt geadviseerd om in overleg met de initiatiefnemer van 

het windpark te gaan om te verkennen of er oplossingen mogelijk zijn om de initiatieven naast elkaar te realiseren.  

 

Participatie is een belangrijk onderdeel binnen de omgevingswet die op 1 januari 2023 ingaat. Vooruitlopend hierop wordt de 

initiatiefnemers geadviseerd om in contact te treden met de initiatiefnemer van het windpark die een belangrijke 

belanghebbende is binnen dit gebied. Participatie is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 

In de plannen van de gemeente heeft 

gestaan “geen verandering in bouw en 

omgeving horst”  

Het beleid ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt (2021) is een nadere uitwerking van de structuurvisie buurtplan Horst en 

Telgt  (structuurvisie). Het beleidsplan laat grootschalige energie en grootschalige woningbouwlocaties buiten beschouwing en 

doet alleen uitspraak over kleinschalige woningbouw in het aangewezen ontwikkelingsgebied.  

 

Het ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt is onderdeel van de Omgevingsvisie Ermelo die op 26 januari 2022 is vastgesteld. 

In deze omgevingsvisie wordt genoemd dat er onderzoek gedaan wordt naar nieuwe woningbouwlocaties om dat grote 

inbreidingslocaties ontbreken. Het westelijk deel van de gemeente wordt hier als potentiële gebied genoemd. Daarnaast wordt 

het bedrijventerrein langs de A 28 als een ontwikkelingsmogelijkheid genoemd. In de omgevingsvisie is ten slotte ook het 

zoekgebied voor windenergie overgenomen.  

Sommige initiatiefnemers zijn al 3 jaar 

bezig met functieveranderingsbeleid, en 

nu gaat het windpark voor 

Het college van de gemeente Ermelo heeft een prioritering voor projecten vastgesteld. Het windpark en één 

functieveranderingsinitiatief zijn gelijk aan elkaar gesteld. Het college van de gemeente Ermelo heeft de intentie om beide 

projecten naast elkaar te realiseren.  
 

De andere functieveranderingsinitiatieven hebben een lagere prioritering dan het windpark omdat deze later een vooroverleg 

hebben aangevraagd dan het windpark. Op het moment dat een initiatiefnemer een principemedewerking van het college 

krijgt, mag deze aannemen dat als hij kan aantonen dat zijn initiatief voldoende passend is binnen bestaand beleid, wet- en 

regelgeving, het college in principe het initiatief wil realiseren. Aan deze initiatiefnemers wordt gevraagd om aan te tonen dat 

hun initiatief op geen enkele wijze het windpark negatief belemmerd en in overleg te gaan met de initiatiefnemer van het 

windpark.  

Welke prioritering geldt er tav de 

verschillende projecten? Komt er nu 

geen grootschalige woningbouw nu het 

windpark door gaat?  

Het college van de gemeente Ermelo heeft een prioritering vastgesteld.   

1. Strand Horst (heeft altijd 1e prioriteit) 

2. Prowind en functieveranderingsinitiatief (hebben gedeelde 2e prioriteit) 

3. Initiatieven die reeds in behandeling zijn genomen, maar waarvoor nog geen anterieure overeenkomst is afgesloten; 

• Horsterhoeve 

• Functieveranderingsinitiatieven (2st.) 

• Woningbouwplan 



   
 

   
 

4. Nieuwe initiatieven 

• Functieveranderingsinitiatieven (2 st.) 

• Bedrijventerrein A28 

• Beleidsplan Hart van Horst woningbouw 

 

De prioritering is bedoeld om de volgorde van beoordeling door het college (Ermelo) van de plannen aan te geven en niet om 

een keuze tussen initiatieven te maken. De volgorde is noodzakelijk om een goede integrale afweging te kunnen maken. Het 

gelijktijdig in behandeling nemen van initiatieven die mogelijk strijdig met elkaar zijn en gebruik maken van dezelfde fysiek 

ruimte is niet wenselijk. Dit zou een onwerkbare situatie zijn voor initiatiefnemers die onderzoek doen voor de haalbaarheid 

van hun plan.  Het ene initiatief sluit het ander initiatief niet uit.  Dus als het windpark doorgaat, kan het zijn dat grootschalige 

woningbouw ook doorgaat of dat er ook nog een bedrijventerrein wordt ontwikkeld. 

Functieveranderingsbeleid, pensioen van 

agrariërs verdampt.   

Het functieveranderingsbeleid heeft als doel om agrariërs ontwikkelruimte te geven als zij door strengere wettelijke eisen en de 

schaalvergroting hun bedrijfsactiviteiten willen staken. De stakende agrariër zal zoeken naar een andere invulling van zijn 

bedrijf, om te voorkomen dat het erf en de opstallen verloederen, om op een andere wijze inkomsten te genereren of om het 

buitengebied vitaal te houden. Naast belemmeringen die het windpark zijn er ook andere belemmeringen die het veranderen 

van de agrarische functie naar bijv. wonen kunnen belemmeren. Denk aan milieucirkels van nabij gelegen agrarische 

bedrijven, hoogspanning tracés, geluidsbelasting snelweg, natuur etc. Indien er geen ontwikkelmogelijkheden op de eigen 

locatie zijn, kunnen de sloopmeters aan derden worden verkocht. Op deze manier kan een agrariër altijd zijn 

bedrijfsactiviteiten staken. 

Wordt je door de windmolens beperkt in 

de uitbreidingsmogelijkheden bij de 

woningen? 

Een uitbreiding van de woning, die binnen de regels van het bestemmingsplan of omgevingsplan valt is mogelijk. Dit is het 

geval als de woning binnen het bouwvlak wordt uitgebreid. Het windpark moet rekening houden met de mogelijkheden die het 

bestemmingplan biedt, ook als deze nog niet daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

  

Totdat het ontwerp PIP ter inzage ligt zal aan iedereen die nieuwe woningen wil toevoegen in en nabij het zoekgebied Horst en 

Telgt gevraagd worden om aan te tonen dat zijn woningbouwplan op geen enkele wijze een belemmering vormt voor het 

windpark en wordt geadviseerd dit af te stemmen met de initiatiefnemer van het windpark. Het college van de gemeente 

Ermelo zal geen ontwerp bestemmingsplannen of vergunningen voor nieuwe woningen vaststellen indien een onderbouwing 

onvolledig is of afstemming met het windpark ontbreekt. Het maken van die onderbouwing is pas mogelijk op het moment dat 

het ontwerp PIP van het windpark ter inzage ligt, eind 2022, begin 2023. 

 

 



   
 

   
 

Liever windmolens dan industrie. Het college van de gemeente Ermelo heeft initiatieven geprioriteerd, waarbij het windpark prioriteit 2 heeft en het 

bedrijventerrein prioriteit 4. De prioritering geeft aan in welke volgorde het college de initiatieven gaat behandelen. Het 

bedrijventerrein heeft een lagere prioriteit, dit betekent dat het bedrijventerrein rekening moet houden met het windpark. Het 

zegt echter niks over of er alleen windmolens komen, windmolens met bedrijventerrein worden gecombineerd of indien de 

windmolens onverhoopt niet mogelijk zijn, er een bedrijventerrein komt. De prioritering geeft aan in welke volgorde de 

projecten integraal worden afgewogen.  Op het moment dat initiatiefnemers een aanvraag indienen, zal het college de aanvraag 

met een integrale afweging individueel beoordelen. 

 

 

 

 

Het windpark heeft straks invloed op de 

mogelijkheden voor het Ecopark. 

Het windpark heeft een hogere prioriteit dan het bedrijventerrein. Op het moment dat de initiatiefnemers van het 

bedrijventerrein een aanvraag gaan doen, zullen zij rekening moeten houden met het windpark. Zij zullen moeten aantonen 

dat hun plan geen invloed heeft op het windpark of kunnen aantonen dat de initiatiefnemer van het windpark geen bezwaar 

heeft. Het is ook mogelijk dat beide initiatieven elkaar kunnen versterken indien initiatiefnemers willen en kunnen 

samenwerken. Het bedrijventerrein is echter in de allereerste fase, er zullen nog vele stappen moeten worden genomen 

voordat duidelijk is of het bedrijventerrein haalbaar is.  

 
3.4 Buurtvereniging 

 

Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

De rol van de buurtvereniging in dit 
windpark verhoudt zich niet tot de 
statuten 

In onze eerdere communicatie is per abuis de indruk gewekt dat de buurtvereniging ook een initiatiefnemer is van het 
windpark. Dat is niet het geval. 
 
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: 
https://www.horstentelgt.nl/nieuws?fbclid=IwAR16obT7ewiiOidIqXhIG7ye8XluixthvaWf04rVJwstkwUgbxW207joUTo 
https://www.horstentelgt.nl/files/220520%20artikel.pdf 
 

 

 

https://www.horstentelgt.nl/nieuws?fbclid=IwAR16obT7ewiiOidIqXhIG7ye8XluixthvaWf04rVJwstkwUgbxW207joUTo
https://www.horstentelgt.nl/files/220520%20artikel.pdf


   
 

   
 

 

 
3.5 Financiële participatie 

 

Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Er is interesse om financieel mee te 

doen. Als het de mensen wat oplevert 

zijn ze eerder bereid de lasten voor lief te 

nemen. Kijk bijvoorbeeld ook naar 

Betuwewind dat 15ct per Kwh betaalt. 

Zorg dat je de lusten in het gebied houdt! 

De initiatiefnemer ontwikkelt samen met de coöperatie Veluwe Energie een voorstel voor financiële participatie. De 

verwachting is dat dit aan het eind van de zomer af is. Indien u hierover wilt meedenken kunt u zich aanmelden door een e-

mail te sturen of te bellen naar wiertsema@prowind.com of 06 28 74 91 02 of kerkvliet@prowind.com (06 18 95 82 61). 

Graag als overheid waken dat we goed 

gecompenseerd worden en dat dit eerlijk 

verloopt 

Als overheden bewaken wij het proces en vragen we initiatiefnemers tijdig met een voorstel te komen voor financiële 

participatie. We beoordelen dan of de omgeving voldoende in de gelegenheid is gesteld om mee te denken en te doen en of het 

streven van 50% lokaal eigendom goed is uitgewerkt. Er wordt daarbij dus vooral naar het proces gekeken. Een overheid kan 

en mag bijvoorbeeld niks zeggen over de hoogte van het rendement of een omgevingsvergoeding.  

Is er beleid over financiële participatie?  De provincie verwijst in haar beleid voor windenergie naar het streven naar 50% lokaal eigendom. De gemeente Putten  doet 

dit ook in haar beleidskader Grootschalige Energie Opwek. Bij de principemedewerking hebben beide gemeenten verwezen 

naar de eerste uitwerking van de initiatiefnemers.  

De grens van 750 meter als 

compensatiegrens voor omwonenden is 

te weinig 

De initiatiefnemers hanteren een grens van 750m om te bepalen of omwonenden in aanmerking komen voor een 

omgevingsvergoeding. Dit is één van de vormen van financiële participatie. Daarnaast zijn er ook vormen denkbaar zoals een 

gebiedsfonds, eigenaarschap via aandelen of deelname via obligaties. We vragen de initiatiefnemers dit uit te werken in een 

voorstel. In dit voorstel (dat aan het eind van de zomer verwacht wordt) zal de initiatiefnemer ook onderbouwen hoe de 750m 

tot stand is gekomen. 

Wil je een Nimby effect voorkomen dan 

moet je echt iets bieden 

We maken uit deze opmerking op dat er op dit moment kennelijk te weinig wordt geboden. We roepen deze bezoeker op in 

eerste instantie in gesprek te treden met de initiatiefnemers (wiertsema@prowind.com (06 28 74 91 02) of 

kerkvliet@prowind.com (06 18 95 82 61)). Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen met de omgevingsmanager 

(provincieloket@gelderland.nl of 026 359 99 99) 

Als je niet instemt met het windpark kom 

je niet in aanmerking voor een 

vergoeding 

Dit gaat over de afspraken tussen grondeigenaren en de initiatiefnemers. Initiatiefnemers hebben ons laten weten dat ze  

constructieve afspraken willen maken en dat teksten van de contracten nog moeten worden opgesteld. Het is aan de  

initiatiefnemers om een contract af te sluiten dat voldoet aan de 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  

mailto:wiertsema@prowind.com
mailto:kerkvliet@prowind.com
mailto:wiertsema@prowind.com
mailto:kerkvliet@prowind.com
mailto:provincieloket@gelderland.nl


   
 

   
 

contractpartijen (de directe huishoudens en de initiatiefnemers) 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 (wiertsema@prowind.com (06 28 74 91 02) of 

kerkvliet@prowind.com (06 18 95 82 61)). 

Breng de mogelijkheden voor financiële 

participatie in kaart en betrek (direct) 

omwonenden bij de verkenning.  

De initiatiefnemers ontwikkelen een voorstel voor financiële participatie en zullen de omgeving daarbij betrekken. Afhankelijk 

van het type participatie (omgevingsvergoeding, eigenaarschap, omgevingsfonds) worden daar de gesprekspartners door de 

initiatiefnemers voor opgezocht. Het voorstel wordt aan het eind van de zomer verwacht.  

Alleen de boeren profiteren van deze 

ontwikkeling. 

Omdat het voorstel nog niet definitief is kunnen we daar nog niks over vaststellen. Daarnaast is het de intentie van de 

initiatiefnemers om verschillende vormen van financiële participatie mogelijk te maken. Deze groep zal naar verwachting 

groter zijn dan alleen de boeren in de omgeving.  

 

 

Tegelijkertijd is geld ook niet alles. Houd 

ook rekening met andere kwaliteiten dan 

geld (zoals een goede landschappelijke 

inpassing).  

Dat zijn we met de bezoekers eens. Het definitieve voorstel voor het windpark is straks gebaseerd op een belangenafweging 

tussen voldoende duurzame energie en een goede inpassing in het gebied.  

 
3.6 Alternatieven, nut en noodzaak 

 
Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Er kan beter worden geïnvesteerd in zon 

op daken, ook de industrie gebouwen en 

eerst alles benutten, ook voor opslag.  

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 de effecten zoveel mogelijk te verminderen. 

Overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is hier een belangrijk onderdeel van. 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. 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.  

 

mailto:provincieloket@gelderland.nl
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Deze initiatieven zijn onvoldoende om in 

de energiebehoefte te voorzien. Het 

landschap wordt daardoor wel aangetast. 

Beter is om bijvoorbeeld grootschalig in 

te zetten op windenergie in Groningen of 

Flevoland in plaats van verspreid over 

het hele land. In Flevoland is bijv. 

rekening gehouden met de komst van 

een datacenter dat nu niet doorgaat.  

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 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.  

Waarom nog windturbines als er over 10 

jaar kerncentrales kunnen komen?  

Mogelijk dat kernenergie ook onderdeel gaat uitmaken van de energie-mix aan energiebronnen. De discussie en 

beleidsvorming hierover is nog in volle gang en het is nog maar de vraag of deze kerncentrales er in 2030 kunnen zijn en waar 

deze dan gebouwd kunnen worden.  Zon- en wind zijn nu de best beschikbare technieken. 

Telt de opbrengst ook mee in de doelen 

voor Ermelo/Putten?  

Ja, de opbrengst telt ook mee voor de gemeenten Ermelo en Putten ook al ligt het bevoegd gezag bij de provincie. 

Is er ook aan gedacht om de turbines aan 

de westzijde van A28 te plaatsen?  

Ivm de bufferzone rondom de snelweg (100 m) lijken er aan de westzijde van de A28 door ontwikkelaars geen mogelijkheden 

gezien.   

 
 

3.7 (Lokale) normen en gezondheid 

 
Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Wat gebeurt er als de afstandsnormen 

van het Rijk eerder of later dan de 

vergunning worden vastgesteld? Is er 

dan straks minder mogelijk onder het 

functieveranderingsbeleid?  

Wij horen deze vraag niet voor het eerst en zijn het exacte antwoord zelf ook nog aan het onderzoeken. Zodra een reactie 

bekend is zullen we daarover terugkoppelen in de nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. (Let op! U 

krijgt een email die u moet bevestigen voordat u de nieuwsbrief kan ontvangen). 

 

Algemene informatie over de lokale afstandsnormen vindt u op www.helpdeskwindopland.nl   

Moeten we geen referendum houden 

onder de direct omwonenden over de 

afstandsnorm?  

We beseffen dat dit een belangrijk thema is en dat u graag een stem wilt hebben in het opstellen ervan. Een referendum is in 

dit geval niet passend omdat de provincie een besluit neemt over de lokale normen. Uiteraard zal ze de belangen van de 

omgeving bij die besluiten betrekken. De klankbordgroep en themacommissie worden in dat kader ook om advies gevraagd. 

Ook kunt u via het ontwerp-inpassingsplan zienswijzen indienen over de lokale normen.  

 

https://www.gelderland.nl/nieuwsbrief
http://www.helpdeskwindopland.nl/


   
 

   
 

Waarom kan de provincie zelf normen 

vaststellen?  

De Raad van State heeft aangegeven dat provincies en gemeenten hun eigen normen kunnen stellen voor geluid, slagschaduw 

en externe veiligheid. Dat is niet nieuw. Provincies en gemeenten hadden die ruimte om eigen milieunormen toe te passen 

altijd al. Provincies en gemeenten moeten daarbij wel goed uitleggen waarom die normen gekozen zijn voor het desbetreffende 

windpark. Uit de uitspraak van de Raad van State (ook wel Nevele-arrest genoemd) blijkt dat eigen, lokale milieunormen 

een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering moeten hebben. De 

motivering moet dus actueel zijn en specifiek gericht op de situatie van het windpark. 

De invloed van de windmolens op 

gezondheid is nog volop in onderzoek.  

Het RIVM voert momenteel een vragenlijstonderzoek uit naar de manier waarop mensen risico’s waarnemen van hun 

leefomgeving, hun leefstijl en van infectieziekten. Daarvoor is ook een steekproef getrokken van 3500 adressen in de buurt van 

windmolenparken. De uitkomsten van dat onderzoek komen naar verwachting in de loop van 2022 beschikbaar. Tegelijkertijd 

is er veel bekend over windenergie en gezondheidseffecten en heeft het RIVM een expertisepunt opgericht om alle kennis en 

inzichten te bundelen. Zie hiervoor de website: https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid  

Uitgangspunt is dat we de actuele kennis betrekken bij de afweging.  

 

 

 

Eerst landelijke normen afwachten niets 

erdoor drukken 

De klimaatcrisis is steeds meer zichtbaar en merkbaar. Uitstel kan niet meer. 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. 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 normen in de gaten en betrekken 

informatie bij onze eigen besluitvorming als deze beschikbaar is. 

 
3.8 Effecten van het windpark 

 
Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Nieuwsgierig naar wat het precies 

betekent qua geluid en slagschaduw. Ook 

hoe dit werkt in combinatie met de 

snelweg.  

Het is het doel van de milieuonderzoeken (MER) om dit inzichtelijk te maken. Van verschillende alternatieve opstellingen (met 

daarbinnen verschillende optimalisaties) wordt in beeld gebracht wat de consequenties zijn voor oa geluid en slagschaduw. In 

deel 1 van de onderzoeken gebeurt dit op hoofdlijnen en om een keuze te kunnen maken voor de beste opstelling (het 

voorkeursalternatief; VKA). In deel 2 wordt van dit VKA uitgewerkt wat de precieze effecten zijn. Voor het aspect geluid wordt 

ook gekeken naar de combinatie met de snelweg.  

 

 

https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid


   
 

   
 

Staat de hoogte van 250m al vast? En het 

aantal?  

De hoogte en het aantal turbines staan nog niet vast. In de concept-onderzoeksagenda milieu is een bandbreedte van het aantal 

(5-8) en de hoogte (200-250m) opgenomen. Aan de hand van een aantal alternatieven (met daarbinnen optimalisaties) wordt 

de optimale opstelling gezocht. Dit heet het voorkeursalternatief (VKA). U kunt bovendien nog reageren op de concept-

onderzoeksagenda milieu. Meer informatie vindt u hier. 

5 windmolens op 1 rij, 2 ervoor kan echt 

niet. Die zorgen straks voor de meeste 

overlast. Misschien is het ook een optie 

om de 2 turbines (net als in de 

Noordoostpolder) lager te bouwen dan 

de 5 langs de A28?  

Uit de milieuonderzoeken (MER) zal naar voren komen wat de effecten zijn van de verschillende opstellingsvarianten. Op basis 

van de effecten en de mate waarin wordt bijgedragen aan de klimaatdoelen wordt de optimale opstelling uitgekozen. Op basis 

van de resultaten van het MER zal worden bekeken of de suggestie om 5 hogere in combinatie met 2 lagere turbines te 

onderzoeken een optimalisatie is of dat er andere optimalisaties mogelijk beter zijn. 

Er zijn zorgen over slagschaduw en 

geluid, maar ook straling en trilling 

worden genoemd.  

In het milieuonderzoek worden deze onderwerpen nader onderzocht. Indien u een persoonlijke toelichting wenst kunt u 

contact opnemen met de omgevingsmanager (provincieloket@gelderland.nl of 026 359 99 99).  

De belevenis van het windpark is heel 

belangrijk. Je moete het geluid niet 

onderschatten maar ook niet 

overdrijven. Ga zelf een keer 

luisteren/kijken.  

We geven deze tip graag door! Zoals hierboven gesteld kan dat op eigen gelegenheid, maar we kijken ook samen met de 

initiatiefnemers of we een excursie kunnen organiseren.  

Hoe zit het met de obstakelverlichting 

(de rode lampen op de windturbines)? 

Kan dat ook anders en slimmer?  

De obstakelverlichting zit verplicht op de turbines vanwege de luchtvaart-veiligheid. De lampen zijn ’s avonds rood van kleur 

en moeten continue branden. Vliegtuigen kunnen dan zien waar windturbines staan. Er zijn inmiddels een aantal technieken 

(radar en transponder) die het mogelijk maken om de verlichting alleen te laten branden als het luchtvaartverkeer 

daadwerkelijk langs komt.  

Welke activiteiten kunnen er nog binnen 

de afstandscirkel van een windmolen?  

Belangrijk is dat er bij kwetsbare en gevoelige objecten wordt voldaan aan de (nog op te stellen) normen. Of een object als 

gevoelig of kwetsbaar wordt gezien is afhankelijk van de soort normen die gelden. Bijvoorbeeld voor geluid, slagschaduw of 

veiligheid. In het algemeen is een woning of plek een gevoelig object. Graag verzoeken we de vraagsteller contact op te nemen 

met de omgevingsmanager (provincieloket@gelderland.nl of 026 359 99 99) om de vraag op maat te kunnen beantwoorden.  

Er worden nu ook veel woningen in het 

gebied gebouwd (binnen 1 km van de 

windmolens), deze krijgen ook last van 

de windmolens. 

Woningen die nu in het gebied worden gebouwd kunnen (afhankelijk van de afstand) ook effect ondervinden van de 

windturbines. Daarbij kan het gaan om zicht, maar ook om geluid of slagschaduw. Belangrijk is dat er wordt voldaan aan de 

(nog op te stellen) normen.  

 

 

https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/windpark-horst-en-telgt
mailto:provincieloket@gelderland.nl
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Maken windturbines meer geluid als ze 

hoger worden?  

De grootte staat niet 1 op 1 in verband met de geluidsproductie. Er zijn veel technische ontwikkelingen geweest waardoor ze 

stiller zijn geworden. Ook staat de gondel verder van de grond af. Indien u hier meer over wilt weten nodigen wij u van harte 

uit contact op te nemen met de omgevingsmanager (provincieloket@gelderland.nl of 026 359 99 99) of een inloopbijeenkomst 

na de zomer te komen bezoeken.  

Er is specifieke interesse naar de effecten 

op paarden  

Er is een artikel gedeeld over de ervaring van windmolens en (topsport-)paarden met de betreffende bezoekers. 

Gelden er nog beperkingen ten opzichte 

van de hoogte?  

De initiatiefnemer heeft onderzoek laten uitvoeren naar de vliegveiligheid en de radar. Dit onderzoek wordt in de vervolgfase 

beoordeeld.  

Wordt er ook gekeken naar het effect van 

lagere turbines en dan meer?  

Ja één van de onderzoeksalternatieven is een opstelling van 8 turbines van 200 meter.  

 

Hoe zit het met de resonantie? De initiatiefnemer is bekend met een onderzoek naar een resonantietechniek voor het turbinehuis. Deze techniek werkt net als 

bij Apple Airpods, maar lijkt voor turbines nog niet zo zinvol omdat het meeste geluid van de wieken afkomt. Een bekende 

techniek voor het verminderen van geluid is de toepassing van uilenveren/serrated edges op de uiteinden van de wieken. Dit 

zijn een soort haaientandjes die zorgen dat de turbines stiller worden. 

Is er al wat bekend over hoe het geluid 

zal zijn?  

De initiatiefnemer hebben voor zichzelf conceptberekeningen en kaarten gemaakt. Tijdens het MER zal dat op de verschillende 

alternatieven/varianten getoetst worden. Dit wordt ook openbaar gemaakt en dan kunt u goed inzicht krijgen in wat het zal 

gaan betekenen. 

 
 
 

3.9 Netcapaciteit en opslag 

 
Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

De capaciteit van het energienet is 

onvoldoende. 

Het klopt dat er in het land veel problemen ervaren met de netcapaciteit. De initiatiefnemer geeft over dit park aan dat er veel 

verschillende gesprekken worden gevoerd en dat er momenteel capaciteit beschikbaar is bij Liander. 

Windmolens staan vaak stil. Er moet 

eerst een oplossing komen voor de 

opslag van energie (bijvoorbeeld 

omzetten in waterstof). 

Het zou de energietransitie inderdaad (nog meer) helpen als er ook oplossingen komen voor opslag van energie in bijvoorbeeld 

waterstof. De ontwikkeling van opslagmogelijkheden is ook in volle gang. We gaan hier alleen niet op wachten. Windmolens 

wekken nu ook al voldoende energie op om bij te dragen aan de klimaatdoelen. 
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Wordt het park op de hoog- of 

middenspanning aangesloten?  

De initiatiefnemer is in gesprek om Liander om het windpark op hoogspanningsniveau aan te sluiten bij onderstation 

Harderwijk. Er is dan ca 8 km kabeltracé nodig. De initiatiefnemer onderzoekt nog of ze hier zelf voor gaan zorgen of dat ze dit 

aan Liander overlaten.   

Komt er ook een onderstation?  Er komt een klein lokaal inkoopstation vanwaar de kabel naar Harderwijk zal lopen.  

Een bezoeker had verwacht dat Liander 

er ook zou zijn. Hij vroeg zich af hoe het 

kon dat de zonnepanelen werden 

“afgeknepen” en er wel ruimte was om 

een windpark aan te sluiten. 

Liander was niet aanwezig. Het antwoord op de vraag hebben we wel meegenomen in dit verslag. Zoals te lezen bij de 

bovenstaande antwoorden wordt het windpark op een ander spanningsniveau aangesloten dan de particuliere zonnepanelen. 

Indien er vragen zijn over het “afknijpen” van de zonnepanelen, verzoeken wij u contact met de omgevingsmanager 

(provincieloket@gelderland.nl of 026 359 99 99) op te nemen zodat wij u in contact kunnen brengen met Liander.  

 
3.10 Waardevermindering 

 
Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Windmolens zorgen voor 

waardevermindering van de huizen en 

dus ook voor de nalatenschap voor de 

kinderen.  

Het is mogelijk dat de komst van het windpark voor waardevermindering van een woning kan zorgen. Als dat het geval is komt 

u wellicht in aanmerking voor een planschadevergoeding. Dit is afhankelijk van een aantal omstandigheden (bijvoorbeeld of 

het al bekend was op het moment dat u de woning kocht en hoe hoog de waardevermindering is) en moet worden vastgesteld 

door een deskundige. De evt. planschade komt voor rekening van initiatiefnemers.  

Hoe werkt het als je denkt dat je huis 

minder waard is geworden?  

Voor het bepalen van de vraag 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.  

 
 

3.11 Uitzicht, landschap en natuur 

 
Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Het windpark zal het uitzicht en de 

omgeving vervuilen 

De omgeving zal in elk geval veranderen door de komst van de turbines. Of er sprake is van uitzicht-vervuiling is heel 

persoonlijk. De ene persoon vindt het mooier dan de ander. Bij de aanwijzing van het zoekgebied hebben de openheid en de 

ligging naast de snelweg een belangrijke rol gespeeld. In de milieuonderzoeken wordt bekeken hoe de turbines precies in het 

landschap kunnen worden opgesteld. Bijvoorbeeld door een bepaalde zichtlijn te volgen.   
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Heb er geen last van, ziet alleen maar 

voordelen. Is voor duurzaamheid. 

De windturbines worden inderdaad gebouwd om de gevolgen van de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken en het 

kan ook (financiële) voordelen opleveren. Ook deze beleving is persoonsafhankelijk. In de milieuonderzoeken worden de 

effecten daarom aan de hand van de normen objectief weergegeven.  

Als er 1 wiek zwart wordt geverfd dan is 

dat hinderlijk. Er zal in dat geval 

bezwaar worden gemaakt. 

In Scandinavisch onderzoek is aangetoond dat het aantal aanvaringsslachtoffers van bepaalde vogelsoorten drastisch 

verminderd als 1 van de wieken zwart wordt geschilderd. Het is nog niet bekend of dit ook voor nederlandse soorten geldt en of 

dit ook toegepast gaat worden in het windpark Horst en Telgt. Als zou blijken dat het een goede oplossing is voor het 

voorkomen van vogelslachtoffers moeten we een afweging maken tussen de natuurbelangen, die van het landschap en 

beeldkwaliteit en effecten voor omwonenden.   

De omgeving van Horst wordt verpest 

voor de dieren, de mensen en het milieu. 

De leefomgeving wordt er niet mooier op 

door alle geplande ontwikkelingen. De 

natuur is al zo beperkt en moet natuur 

kunnen blijven. 

In de milieuonderzoeken worden de effecten van de turbines voor mens, dier en omgeving in beeld gebracht. Op basis van een 

brede belangenafweging wordt gezocht naar een optimale invulling van het zoekgebied. Dit betekent dat de turbines zo goed 

mogelijk in het landschap moeten worden ingepast en dat er rekening gehouden moet worden met de natuurwaarden.   

250 meter is wel erg hoog in zo’n druk 

gebied. Is er nog sprake van een 

menselijke maat?  

In het MER wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van de windturbines in het landschap. Er zal bijvoorbeeld worden 

gekeken naar de maat, schaal en inrichting van de windturbines in het landschap. 

Waarom moeten er in Ermelo zoveel 

windmolens komen? En maar één in 

Putten.  

De reden is tweeledig. In de eerste plaats is het voorstel van initiatiefnemers het vertrekpunt voor het inpassingsplan. 

Daarnaast zijn er in het noordelijk deel van het zoekgebied ruimtelijk beperkingen/belemmeringen in het Puttens deel 

vanwege oa woningen en een gasleiding. In de locatieonderbouwing van het milieuonderzoek gaan we hier nader op in. 

Er vliegen ooievaars, buizerds en 

wespendieven in het gebied.  

In de milieuonderzoeken (MER) moet worden beschreven wat de effecten voor deze vogelsoorten zijn. 

Welke mogelijkheden zijn er om 

rekening te houden met de vogelsoorten? 

Kunnen turbines bijv. worden stilgezet?  

Een bekende maatregel is een stilstandsvoorziening. De windturbines worden dan stilgezet op de momenten dat (verwacht 

wordt dat) er vogels of vleermuizen in de buurt zijn. Of er ook andere maatregelen zijn beantwoorden we graag tijdens een 

inloopbijeenkomst na de zomer als ook de resultaten van de eerste onderzoeken bekend zijn.  

Klopt het dat het Nuldernauw een 

Natura 2000 gebied is? Is daar over 

nagedacht bij de planning van het 

windpark?   

Ja, het Nuldernauw is inderdaad aangewezen als Natura2000 gebied.  In het milieuonderzoek moet worden beschreven op 

welke manier er rekening wordt gehouden met ecologische waarden van dit gebied.  

 
 
 



   
 

   
 

3.12 Initiatiefnemers 

 
Opmerkingen/suggestie/vraag Reactie 

Een bezoeker heeft het in een 

reactiekaart over de slechte en soms 

onbeschofte houding van een 

medewerker van Prowind 

We vinden het jammer om te horen dat de bezoeker een slechte ervaring heeft met de initiatiefnemer. Wij verzoeken degene 

contact op te nemen met de omgevingsmanager (provincieloket@gelderland.nl of 026 359 99 99). De initiatiefnemer heeft ons 

laten weten open te staan voor een gesprek.  

De initiatiefnemers nemen slagschaduw 

en geluidsoverlast niet serieus en 

vlakken dit af. 

We verzoeken hierover in contact te treden met de omgevingsmanager (provincieloket@gelderland.nl of 026 359 99 99). Ook 

hier staat de initiatiefnemer open voor een gesprek.  
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