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Doelstelling

Het SOVW Position Paper geeft:

• Duiding van onze standpunten

• Concrete voorstellen voor de herijking van het 
RODE beleid van de Gemeente Berkelland
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• 1. Energie-opgave

• 2. Ruimtegebruik

• 3. Normering

• 4. Draagvlak

• Conclusie

Onderwerpen
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Signalen Berkellandse Politiek

Hinder tot het absolute 
minimum beperken.

CDA Berkelland

Niet alleen lasten, lusten 
terug naar de inwoners.

CDA Berkelland

Geen proeftuin voor mega-
windmolens. 

Gemeentebelangen Berkelland

Windenergie alleen op schaal 
van ons landschap. 

Gemeentebelangen Berkelland

Mega-windmolens zó dicht op 
de kernen lijkt niet wenselijk.

VVD Berkelland  

Aandacht voor gezondheid 
van onze inwoners.

Groenlinks Berkelland 

Meer regie voeren, zelf 
een locatie aanwijzen.

PVDA Berkelland

Plan Avinkstuw veel te dicht
op woonkernen

D66 Berkelland

Locaties Plan Avinkstuw 
deugen niet

Ondernemend Berkelland

Verdwijnen laagvliegroute 
geeft nieuwe opties

D66 Berkelland

Betere locaties beschikbaar na 
verdwijnen laagvliegroute

PVDA Berkelland

College moet meer regie voeren en 
niet overlaten aan initiatiefnemers

Groenlinks Berkelland 



Inleiding

• Overlast omwonenden bestaande windparken

• Meer wetenschappelijke onderbouwing gezondheidsrisico’s

• Uitspraak Europees Hof

• Landelijke roep om meer regie

• Landelijk voorzichtig bredere kijk op energiebronnen (bijv. kernenergie)

• Zijn uitgangspunten van RES Achterhoek leidend (opgave, maar ook invulling)?

• Signalen Berkellandse politiek

Ontwikkelingen, trends, ervaringen
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Beoordelingsmatrix

Borging van kaders in RODE

• Beoordeling op 4 categorieën:

• Energie-opgave

• Ruimtegebruik

• Normering

• Draagvlak

• Focus op windenergie

• Nu geen rapportcijfer



Beoordelingsmatrix RODE (versie 19-02-2020)

?
RAPPORT

CIJFER

Legenda

Voldoende 

Neutraal

Verbetering mogelijk

Ontbrekend
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Energie-opgave

• 1.1. Ambitie elektriciteit

• 1.2. Ambitie warmte

• 1.3. Besparing

Wat is de exacte opgave voor 
Berkelland voor 2030?
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Energie-opgave

Wat is de opgave?

• De Klimaatakkoorden
• RES Nationaal

• Gelders Energieakkoord

• RES Achterhoek (Akkoord v Groenlo)

• Berkelland Energieneutraal 2030
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Energie-opgave
1.1 Ambitie elektriciteit
Waar staan we nu?

• Berkelland Energieneutraal 2030 – 70%

• RES Nationaal – 111%

• Gelders Energieakkoord – 100%
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Energie-opgave
1.1 Ambitie elektriciteit

• Voor wie gaan wij opwekken?

• Moeten we daar iets over afspreken
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Energie-opgave
1.2 Ambitie Warmte

• Aardgas besparing 2030 – 100%

• Aardgas vervanging 2030 – 79%

Besparing

2030

Vervanging

2030 Todo
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Friesland Campina

Energie-opgave
1.3 Besparing 

• Woningen dalende trend

• Bedrijven stabiel

• Industrie : sterke stijging vanaf 2015 (Friesland Campina?)
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2. Ruimtegebruik

• 2.1. Windladder

• 2.2. Stilte- en andere waardevolle gebieden

• 2.3. Clustering

Hoe gaan we zorgvuldig om met de 
beschikbare ruimte in Berkelland?



Uit: Beoordeling RES Achterhoek door 
Provincie Gelderland (20 juni 2020)

• deze te kunnen beoordelen t.o.v. provinciaal beleid;
• een impactberekening kunnen maken (Liander)

• Te weinig aandacht 
voor regionale planvorming, uitdrukkelijk meer 
aandacht voor grensoverschrijndende 
onderwerpen gevraagd.

• Uitnodigingsplanologie kan op gespannen voet 
staan met regionale planvorming.
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Windladder

* toevoeging op lagen kansen- en belemmeringenkaart windenergie
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Afstand woonkernen: 2000m

Afstand woonkernen: 1500m

Afstand woonkernen: 1000m

Normeringen
Afstand, hoogte, geluid

Windladder
RICHTLIJNEN WINDLADDER*
• Zoekgebieden in een trede moeten

volledig uitgeput zijn alvorens
zoekgebieden in een volgende trede
worden vrijgegeven.

• Stilte- en andere waardevolle
gebieden worden aangemerkt als
niet beschikbaar voor windenergie.

• Binnen een trede kunnen
voorkeurslocaties zijn (bijv. o.b.v. 
landschappelijke inpassing, 
clustermogelijkheden met 
buurgemeenten etc.)

• Windturbines worden alleen in 
clusters toegestaan.

• Als de vooraf bepaalde energie-
opgave is ingevuld, worden
geen windinitiatieven meer
toegestaan.
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Afstand woonkernen: 2000m

Afstand woonkernen: 1500m

Afstand woonkernen: 1000m

Normeringen
Afstand, hoogte, geluid

Windladder
RICHTLIJNEN WINDLADDER*
• Zoekgebieden in een trede moeten

volledig uitgeput zijn alvorens
zoekgebieden in een volgende trede
worden vrijgegeven.

• Stilte- en andere waardevolle
gebieden worden aangemerkt als
niet beschikbaar voor windenergie.

• Binnen een trede kunnen
voorkeurslocaties zijn (bijv. o.b.v. 
landschappelijke inpassing, 
clustermogelijkheden met 
buurgemeenten etc.)

• Windturbines worden alleen in 
clusters toegestaan.

• Als de vooraf bepaalde energie-
opgave is ingevuld, worden
geen windinitiatieven meer
toegestaan.



Afstand woonkernen: 2000m

Windladder

01 • Beschikbaar oppervlak: 25%

• Eventuele mogelijkheid tot 
clustering met 
buurgemeenten

• Aantal woningen in 
overlastgebied: 
laag



Afstand woonkernen: 1500m

Windladder

02 • Beschikbaar oppervlak: 46%

• Aantal woningen in overlastgebied:
gemiddeld



Afstand woonkernen: 1000m

Windladder

03 • Beschikbaar oppervlak: 66%

• Aantal woningen in overlastgebied:
hoog



Normeringen

Windladder

04 • Als in de voorgaande tredes niet
voldoende gebieden zijn
gevonden waarmee de energie-
opgave kan worden ingevuld, is de
huidige kaart weer beschikbaar
(o.b.v. aangescherpte normeringen)

Better safe than 
sorry
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Normering

• Afstand

• Hoogte

• Geluid

“Welke harde normeringen hanteren we in 
Berkelland ter bescherming van onze inwoners?” 



Afstand

• Zoekvolgorde: Windladder

• Binnen een straal van 1.000 meter van de 
windturbine bevinden zich nauwelijks 
woningen;

• Afstand tot een individuele woning is 
minimaal 4x de as-hoogte van een 
turbine.



Hoogte

• In RODE is nu geen maximale hoogte voor 
windturbines vastgelegd. De categorie ‘grote
windturbines’ is gesteld op >80m

• Inmiddels zijn de gangbare hoogtes voor windturbines
210-250m 

• Om te voorkomen dat gesteld beleid niet meer
aansluit bij toekomstige ontwikkelingen is het aan te
bevelen om wel een maximale hoogte vast te stellen
(bijv. 250m)

• Als technologische ontwikkelingen leiden tot een
nieuwe marktstandaard, dient het beleid opnieuw
herijkt te worden op dat punt. 



Geluid
• Lden = Jaarlijks gemiddelde

• Niet te handhaven

• Soepelste norm

• Decibel = logaritmische schaal
• Toename van 6 decibel is een verviervoudiging

In een landelijke stille omgeving als de 
Achterhoek komen in de nacht zeer lage 
referentieniveaus van 20 dB voor, ook in 
sommige woonwijken. 

Bron: gebiedsgericht geluidbeleid uitgevoerd door 
adviesbureau van der Boom.



Slagschaduw
• Norm: gemiddeld maximaal 17 dagen per jaar langer dan 20 

minuten

• Praktijk: Meer dan 10 uur per jaar

• Berekeningen onduidelijk

• Handhaving = onmogelijk want norm is totaal per jaar

• Vuistregel overlast = 12 x rotordiameter

• Oplossing: Voldoende afstand tot woningen

• Hoger dan 150 meter = obstakelverlichting

• Overdag flitsend wit

• 's nachts flitsend rood
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Draagvlak

• 4.1. Lokaal eigendom

• 4.2. Compensatie o.b.v. overlast

• 4.3. Proces-participatie

“Hoe creëeren we draagvlak?”



Investeren en compenseren

• Lokaal eigendom 

• Goed uitgangspunt

• Alleen beschikbaar voor inwoners die willen/kunnen investeren met eigen geld

Daarom óók:

• Compenseren o.b.v. overlast

• Staffels o.b.v. overlast: dichterbij een turbine = hogere geluidsbelasting = hogere vergoeding

• Minder woningen in overlastgebied = Totale pot delen met minder huishoudens = hogere 
vergoeding per huishouden



Proces-participatie
• Ervaring zonneparken/Plan Avinkstuw in Berkelland:

• Proces-participatie is beschreven in RODE

• Wordt door initiatiefnemers voornamelijk gebruikt als ‘afvinklijst’

• Ongelijk speelveld, inwoners worden overvallen door ‘experts’ en moeten zelf op zoek naar 
informatie/expertise om zich te ‘verdedigen’

• Inwoners voelen zich niet gehoord

“Gemeente Berkelland help ons!” “Kan dit allemaal zomaar?”

“Daar in Borculo luistert toch niemand naar ons!”

“Waar moeten we terecht?”

“Hier hebben wij niet om gevraagd”

“Wij maken ons grote zorgen”

• Neem als gemeente Berkelland zélf de regie
• Praat eerst zelf met de inwoners en laat dat niet over aan commerciële partijen/initiatiefnemers

• Bepaal zelf nadrukkelijker geschikte gebieden voor energie-opwekking en geldende normen

• Wees toegankelijk voor inwoners

• Zorg voor échte verdeling van lusten en lasten

"Ach, dat participatieproces is slechts een formaliteit"
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1. Energie-opgave (ambitie elektriciteit)

• Gemeente Berkelland Energieneutraal in 2030 is dat 
wel haalbaar en perse noodzakelijk?

o Berkelland voldoet al aan RES NL

o Berkelland voldoet al aan Gelders Energie Akkoord

o Welk akkoord is leidend? 

o Landelijk beleid, richting en toe te passen technologie voor periode 
2030-2050 is nog onbekend.

• Toch meer doen dan landelijk gevraagd: veel kritischer 
zijn op leefbaarheid en landschappelijke inpassing.

2. Ruimtegebruik

• Introduceer een windladder om een volgorde in 
zoekgebieden te bepalen.

o Berkelland heeft de luxe van ruimte. Zelfs bij een minimale afstand 
van 2000 meter tot de woonkernen blijft nog 25% van het 
grondoppervlak beschikbaar als zoekgebied.

o Sluit stilte- en andere waardevolle gebieden uit van de kansen- en 
belemmeringenkaart.

• Grensoverstijgende locatiebepaling
o Als RES Achterhoek leidend is, dan worden op dat niveau de 

locaties bepaald voor de Achterhoek. Berkelland kan evt. in eerste 
instantie de locaties in trede 1 van de windladder inbrengen als 
mogelijke optie (zie ook aanmerkingen van Provincie Gelderland).

o Geen losse windinitiatieven in Berkelland voordat locaties zijn 
aangewezen in RES Achterhoek.

3. Normeringen

• Stel aanvullend op de windladder harde grenzen vast
voor afstand, hoogte en geluid.

o Afstand: Bijvoorbeeld 4x as-hoogte t.o.v. een woning

o Hoogte: Maximaal de huidig gangbare hoogte, om problemen in 
de (nabije) toekomst te voorkomen

o Geluid: Maximaal 40 dB (zonder mitigerende maatregelen)

• Het activiteitenbesluit maak afwijkende normeringen 
t.o.v. landelijke normen mogelijk.

4. Draagvlak

• Neem regie als gemeente Berkelland en laat dit niet 
over aan initiatiefnemers.

• Open een 'loket' bij de gemeente waar inwoners 
terecht kunnen met vragen/opmerkingen/zorgen etc.

• Creëer een gelijk speelveld, stel inwoners bijv. in staat 
om via de gemeente een deskundige in te schakelen 
die kan adviseren.

• Eerlijke verdeling van lusten en lasten.

Conclusies




