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Inmiddels alweer bijna een jaar geleden, net voordat 
COVID-19 zijn intrede deed in Nederland, stond de 
wereld al op z’n kop voor inwoners van Neede, Noor-
dijk en Haarlo. Uit de Tubantia werd namelijk ver-
nomen dat er plannen zijn voor een windpark langs 
de Berkel en de Bolksbeek, in de nabijheid van de 
Avinkstuw. Vijf kolossale windturbines, van elk 250 
meter in hoogte, zouden moeten verschijnen in het 
hart van Berkelland, midden in de leefomgeving van 
zo’n 12.500 Berkellanders.  

SOVW 
Uiteraard waren omwonenden verrast, maar vooral 
ook geschrokken. SOVW is een maatschappelijke be-
weging die naar aanleiding van het bekend worden van 
deze windturbineplannen is ontstaan. Sindsdien is er 
veel gebeurd en hebben wij niet stil gezeten. In korte 
tijd hebben we ons moeten verdiepen in de complexe 
materie rondom windturbines. Ondanks dat het op-
zetten van acties en informatiebijeenkomsten in deze   
corona-tijd lastig is, is het toch gelukt om: 

• Een petitie te starten die meer dan 2100 keer is 
ondertekend

• Een demonstratiefietstocht te organiseren waar-
aan ruim 700 inwoners hebben deelgenomen

• Twee informatie-avonden te organiseren voor 
omwonenden 

• Gesprekken te voeren met alle politieke  
partijen, dorpsraden, de provincie Gelderland, 
de wethouder en ambtenaren, de ondernemers-
vereniging en ook met de BAWE. 

Verbazing 
Wij verbazen ons erover, en vele Nederlanders met 
ons, hoe het kan gebeuren dat overheidsbeleid er 
toe kan leiden dat grootschalige windturbines (die 
gezien moeten worden als grootschalige industriële 
installaties) zo dicht op woonkernen geplaatst 
mogen worden. Vaak wordt hier enkel naar het doel 

(de energietransitie) gewezen, maar vragen over het 
nut en de noodzaak worden niet of nauwelijks be-
antwoord. Wij mogen toch van de (lokale) overheid 
verwachten dat een locatiekeuze of zoekgebied voor 
windenergie verantwoord kan worden op basis van 
integrale belangenafweging en alternatieve 
scenario’s?  

Inzichten 
Er wordt inmiddels breed erkend dat windturbines 
ernstige hinder veroorzaken voor een substantieel 
deel van de inwoners binnen een zone van zeker 
2000 meter, waarbij er sterke indicaties zijn dat deze 
hinder tot gezondheidsschade kan leiden.  

Naast het welzijn en de gezondheid van onze in-
woners hechten wij ook veel waarde aan het behoud 
van ons mooie Achterhoekse coulisselandschap. De 
Achterhoek wordt niet voor niets genoemd in de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) “In kleinschalige 
landschappen als de Achterhoek is het in 2050 voor 
de bewoners en recreanten nog steeds goed toeven”, 
of door bijvoorbeeld Berno Strootman (rijksadviseur 
voor landschap):  “Windmolens moet je neerzetten 
waar wind is en waar ze zich verhouden tot het land-
schap. In de Flevopolder past dat beter dan in de 
Achterhoek.” 

Herijking  
Op 13 oktober 2020 hebben wij via een raadsbrief 
vernomen dat u overgaat tot het herijken van het 
RODE-beleid.  

In dit document treft u onze opmerkingen en aanbe-
velingen aan voor deze herijking. De aan bevelingen 
zijn gebaseerd op een uitgebreide oriëntatie op 
soortgelijke initiatieven en beleid in binnen- en 
buitenland en het raadplegen van deskundigen.  

Stichting Omwonenden Versus Windturbines (SOVW)

“Windmolens moet je neerzetten 
waar wind is en waar ze zich 

verhouden tot het landschap. 
In de Flevopolder past dat beter 

dan in de Achterhoek.” 

INLEIDING
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SAMENVATTING
Een windenergieproject is geen taak voor een enkele partij. De gemeente en de inwoners 

spelen een belangrijke rol. We hebben elkaar nodig om het proces goed in te richten. Op  

basis van eigen onderzoek en opgedane ervaring met het huidige initiatief voor het  

windpark “Avinkstuw”  komen wij tot de volgende aanbevelingen en constateringen: 

ENERGIE-OPGAVE (AMBITIE ELEKTRICITEIT) 
• Gemeente Berkelland Energieneutraal in 2030, is dat wel haalbaar en persé noodzakelijk?  

 Berkelland voldoet al aan het landelijk energieakkoord.   
 Landelijk beleid, richting en toe te passen technologie voor periode 2030-2050 is nog onbekend.  
 Berkelland voldoet al aan het Gelders Energie Akkoord. 

• Welke rol speelt de RES Achterhoek, en is dat leidend? Meer regionale regie is noodzakelijk!
• We doen meer dan landelijk gevraagd, dan mogen we kritischer zijn op leefbaarheid en land- 

schappelijke inpassing.

RUIMTEGEBRUIK 
• Introduceer een windladder om een volgorde in de zoekgebieden te bepalen. 
• Berkelland heeft de luxe van ruimte. Zelfs bij een minimale afstand van 2.000 meter tot de  

woonkernen blijft 25% van het grondoppervlak beschikbaar als zoekgebied. 
• De energietransitie vraagt om een grensoverstijgende benadering, zeker bij het toepassen van 

windturbines. Dit wordt ook door de Provincie Gelderland onderschreven in de beoordeling van RES 
Achterhoek 1.0 (concept).

• Als de RES Achterhoek leidend is, dan worden vanuit de RES Achterhoek  locaties bepaald in de  
Achterhoek. Berkelland kan eventueel in eerste instantie de locaties in trede 1 van de windladder  
inbrengen als mogelijke optie. 

• Geen windturbine-initiatieven in Berkelland toestaan voor de locatiebepaling in RES Achterhoek 2.0 
bekend is.

• Sluit stilte- en andere waardevolle gebieden uit in de kansen- en belemmeringenkaart. 

NORMERINGEN 
• Stel aanvullend op de windladder harde grenzen vast voor afstand, hoogte en geluid. 
• Afstand: 4 keer de ashoogte ten opzichte van een woning. 
• Hoogte: Maximaal de huidig gangbare hoogte, om problemen in de (nabije) toekomst te voorkomen. 
• Geluid: maximaal 40 dB (zonder mitigerende maatregelen) 
• Het activiteitenbesluit maakt afwijkende normeringen ten opzichte van landelijke normen mogelijk.  

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/zorgen, etc. 
• Creëer een gelijk speelveld, stel inwoners bijvoorbeeld in staat om via de gemeente een deskundige  

in te schakelen die kan adviseren. 
• Eerlijke verdeling van lusten en lasten.
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HUIDIGE BELEID BERKELLAND

BEOORDELINGSMATRIX RODE 
Om te komen tot een set met aanbevelingen voor de herijking van het RODE-beleid hebben 

we eerst uitvoerig gekeken naar de huidige versie van dit beleid (20-02-2018). Hierbij ligt de 

focus primair op de eventuele toepassing van grootschalige windenergie in de Gemeente 

Berkelland. Daarmee is niet gezegd dat windenergie voor 2030 per definitie noodzakelijk is, 

maar we gaan uit van: ‘Als er windenergie nodig zou zijn in de Gemeente Berkelland, welke 

voorwaarden stellen we daar dan aan?’ 

Categorieën 
RODE  hebben we beoordeeld op een aantal categorieën, te weten: 

Energieopgave
“Wat is de exacte opgave die ingevuld dient te worden in de Gemeente Berkelland?”

Ruimtegebruik
“Hoe gaan we om met de beschikbare ruimte in de Gemeente Berkelland en welke ruimte stellen 
we eventueel beschikbaar voor grootschalige windenergie?” 

Normering
“Welke harde eisen stellen we aan eventuele grootschalige windenergie in de Gemeente 
Berkelland?” 

Draagvlak
“Hoe borgen we daadwerkelijk het draagvlak onder Berkellanders?” 
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BEOORDELING
Per categorie is een aantal deelgebieden benoemd waarop in dit document verder zal worden ingegaan. Per 
deelgebied is met een kleurcode aangegeven of het deelgebied voldoende wordt belicht in RODE en of het 
gestelde beleid voldoende is. De kleuren vertegenwoordigen de volgende beoordeling: 

    Groen:  Voldoende belicht in RODE en beleidsmatig goed ingevuld 
    Rood:  Onvoldoende belicht in RODE en beleidsmatig onvoldoende en/of verkeerd ingevuld 
    Oranje: Verbetering mogelijk
    Blauw:  Neutraal. Niet per definitie goed of slecht ingevuld, maar er zijn open vragen te stellen 
  over de te volgen koers.  

Een rapportcijfer hebben we in deze fase nog even achterwege gelaten. Het is voornamelijk relevant wat het 
rapportcijfer is ná de herijking van RODE, niet zozeer wat het rapportcijfer op dit moment is. 
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 49 %
RES Nationaal Programma

 55 %
Gelders Energieakkoord

 100 %
RES Achterhoek 1.0 bod

 100 %
Berkelland Energieneutraal 2030

2030

ENERGIE-OPGAVE

KLIMAATAKKOORD(EN)?
Wat is de exacte opgave van de Gemeente Berkelland in 2030 en hoe werken we toe naar 

2050? Welke akkoorden liggen ten grondslag aan deze cijfers en welk akkoord is leidend?  

Zijn de doelstellingen wel haalbaar en verstandig?

Hoewel het beleid van de landelijke overheid van de 
klimaatdoelen niet verder gaat dan 2030, is de 
gemeente Berkelland van mening dat de opgave 
voor 2050 al ingevuld moet worden in 2030 (wonin-
gen en bedrijven). Daarmee wordt Berkelland (de 
regio Achterhoek) koploper in Nederland en heeft 
het zichzelf in een uitzonderingspositie geplaatst. 
Vrijwel alle (RES) regio’s richten zich op de landelijk 
opgelegde klimaatdoelen. 

Meer dan 10 jaar geleden hebben 8 Achterhoekse 
gemeenten afgesproken om in 2030 energie neutraal 
te zijn. De “Achterhoekse doelstelling” is behoorlijk 
ambitieus te noemen vergeleken met de landelijke 
doelstelling die met meer dan 100 partijen tot stand 
is gekomen (overheden, bedrijfsleven en maatschap-
pelijke organisaties).  Er ligt een doorwrocht na-
tionaal energieakkoord en de uitwerking vindt op  
regionaal (RES) niveau plaats.  

In de geest van het nationaal energieakkoord heb-
ben de Gelderse Milieufederatie, Alliander en het 
Klimaatverbond in afstemming met de provincie  
Gelderland en 250 partners het Gelders energie-
akkoord (GEA) opgesteld. Inzet: 55% minder CO2-uit-
stoot in 2030 en een klimaatneutrale provincie in 
2050. 

Ook het adviesbureau OverMorgen dat in opdracht 
van de RES Achterhoek de energieopgave heeft 
berekend, zet haar vraagtekens bij de opgave van de 
Achterhoek. “Het is de vraag of het vasthouden aan 
deze doelstelling (lees, energieneutraal in 2030) met 
de bijbehorende flinke RES-opgave wenselijk is. Een 
dergelijke opwekdoelstelling legt een enorme druk 

op het landschap, het elektriciteitsnet en de gemeen -
telijke organisaties. Daarnaast ligt de eigen gestelde 
opgave boven wat het Rijk middels de RES of de pro-
vincie middels de GEA van de regio verwacht.”  (Bron: 

ontwikkeling energiemix RES-regio Achterhoek) 

Om in 2030 energieneutraal te zijn werkt onze ge-
meente met een zogenaamde “uitnodigingsplan-
ologie”.  Bijna alles kan en bijna alles mag. Ont-
wikkelaars worden aangemoedigd om met plannen 
te komen. Daarmee staat Berkelland hoog op de 
verlanglijst van ontwikkelaars. Participatie is ver-
worden tot “we mogen meedoen aan wat voor ons 
is bedacht, zoals een aandeel in een windturbine”.  
Er is niet gesproken met de mensen die te maken 
krijgen met de gevolgen van deze besluiten. 

Wij vragen ons af of de leden van de gemeenteraad 
voldoende beseffen wat de impact is van het huidige 
RODE beleid en het doel om in 2030 energieneutraal 
te zijn. Om dat te bereiken hebben we twee keer 
zoveel nodig aan middelen om duurzame energie op 
te wekken. Wij vermoeden dat men zich dit onvol-
doende heeft gerealiseerd en nu pas beseft wat er 
daadwerkelijk voor nodig is om dit te bereiken.   

Afkoersen op 100% energieneutraal in 2030 lijkt niet 
realistisch. Een pas op de plaats is noodzakelijk, van-
wege:
• De gezondheid van omwonenden; er is steeds 

meer onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat 
windturbines schadelijk zijn voor de gezondheid 
van mensen. 

• De landschappelijke impact; de Achterhoek is 
landschappelijk en qua wind één van de minst 
aantrekkelijke gebieden voor windturbines.  

• De geluidsnormen voor windturbines in Neder-
land zijn veel te soepel voor de huidige hoge in-
dustriële turbines. Het arrest van het Europese 
Hof van Justitie (Nevele-arrest) kan daarom ook 
consequenties hebben voor de normering in 
Nederland. De uitspraak van het EU-hof houdt 
in dat de gezondheidseffecten moeten worden 
getoetst, en dat aan strengere normen.

8



ENERGIE-OPGAVE
Als we uitgaan van de landelijke en provinciale doel-
stellingen ligt de werkelijke opgave voor de RES 
Achterhoek tussen de 0.5 TWh – 1 TWh. Als we dit 
doorvertalen naar Berkelland betekent dit dat we 
met 114,8 vergunde hectare aan zonneparken in 
Berkelland al voldoen aan de landelijke, provinciale 
en regionale opgave voor 2030. 

Tot 2025 is er geen ruimte op het elektriciteits-
netwerk voor grootschalig zon op dak, terwijl dit 25% 
van de RES Achterhoek doelstelling in 2030 is. Die 
25% zou dus in 5 jaar gerealiseerd moeten worden. 

De Rijksoverheid heeft nog geen concreet beleid 
voor de periode tussen 2030 en 2050. Is het niet veel 
logischer om de komende jaren te kijken waar men 
landelijk naartoe beweegt alvorens zeer ingrijpende 
maatregelen door te voeren in de leefomgeving van 
alle Achterhoekers?

Het bod van de RES Achterhoek voor 2030 is met 
1,35TWh veel hoger dan noodzakelijk volgens het nat-
ionaal klimaatakkoord en het Gelders Energieakoord. 
We zouden ervoor pleiten dat de Achterhoek zich 
richt op basis van het Gelders Energie akkoord. 
Pas in 2030 wordt nieuw beleid opgesteld, met in-
achtneming van de dan geldende technologieën 
op het vlak van opwekking van duurzame energie.  

Laat de gemeente en haar inwoners niet het 
slachtoffer worden van de wet van de remmende 
voorsprong. 
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GEZONDHEID
“Er zit een rare contradictie in de energietransitie: 
we willen het klimaat redden, maar terwijl we dat 
doen schaden we de gezondheid van veel mensen.” 
(Peter de Lange – advocaat) 

In het huidige RODE wordt geen aandacht 
geschonken aan de mogelijke gevolgen van 
windturbines voor de gezondheid. Het geluid en 
de slagschaduw van windturbines heeft een grote 
impact op de fysieke en mentale gezondheid van 
mensen.  

De Duitse staat Beieren heeft wettelijk bepaald, 
naar aanleiding van voortschrijdende inzichten, 
dat windturbines op een minimale afstand van 10 
keer de tiphoogte dienen te worden gerealiseerd. 
Dit vanwege het hoorbaar geluid uitgedrukt in 
decibels en het laagfrequent geluid. Hoewel dit 
de problematiek van het laagfrequente geluid 
niet op lijkt te lossen, lijkt de hoorbare overlast 
hiermee in ieder geval voor een groot deel te 
worden beperkt. 

In Nederland ligt het gemiddelde toegestane 
geluidsniveau hoger dan in andere Europese 
landen. De manier van meten betreft een 
“gemiddelde”. We accepteren daarmee dat 
omwonenden gedurende bijvoorbeeld een week 

LAAGFREQUENT GELUID

Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie 
beneden de 100 Hertz. Hoe lager de frequentie, 
hoe verder het geluid reikt, en hoe harder het 
geluid moet zijn om het te kunnen waarnemen. 
Geluid van lager dan 20 Hertz is voor een mens in 
principe onhoorbaar, maar kan wel voelbaar zijn.

Voor veel mensen is laagfrequent geluid niet 
direct waarneembaar. Maar degenen die het wel 
waarnemen kunnen daar veel last van hebben. 
Zij klagen over gezondheidsklachten, zoals 
slapeloosheid, stress en hartklachten. 

”Dit kan stress veroorzaken. Dat is niet gezond. 
Die hinder kan dan weer zorgen voor een hoge 
bloeddruk en het risico op bijvoorbeeld een 
hartaanval vergroten” 
F. van den Berg, RIVM

“De windmolens zijn veel krachtiger dan eerder. Dat 
betekent dat je ze verder van een woonwijk moet 
plaatsen.”
J. de Laat, Klinisch fysicus, LUMC

Windmolens maken wel degelijk ziek
S. van Manen, Huisarts, Medisch Contact 
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Het is naar onze mening een ontzettend grote 
fout om, ondanks waarschuwingen vanuit diverse 
kanten, de inwoners te onderwerpen aan een 
medisch experiment. Het is ook niet voor niets 
dat diverse omringende landen, waar men veel 
meer ervaring heeft opgedaan met windturbines, 
steeds voorzichtiger worden met het plaatsen van 
windturbines in bebouwde omgevingen en grotere 

afstanden van woonkernen aanhouden.

Denemarken
In Denemarken geldt een maximale geluidsnorm 
voor laagfrequent geluid van 20dB binnenshuis. In 
Nederland bestaat alleen een norm voor maximale 
geluidsbelasting van windturbines ‘op de gevel’. Dat 
is een gemiddelde jaarnorm van   47 Lden overdag 
en plm 41 Lden ’s nachts. 

Duitsland
In Duitsland mogen sinds dit jaar geen turbines 
meer gebouwd worden binnen 1000 meter van 
woningen. Die afstand komt overeen met het advies 
van de Laat voor een maximale geluidsbelasting van 
windturbine geluid van 35 dB.

veel meer overlast ervaren als dat later in het jaar 
gecompenseerd wordt. Dit veroorzaakt veel ellende 
wanneer we ook nog rekening houden met het feit 
dat het ’s avonds, als mensen gaan slapen, veel 
harder waait dan overdag en het juist op dat moment 
veel stiller is in de omgeving. De Nederlandse 
wet beschermt de omwonenden onvoldoende 
tegen geluidsoverlast en de wetgever accepteert 
een bepaalde mate van ernstige geluidshinder. 
Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat 
geluid, waaronder ook het laagfrequent geluid, een 
negatief effect hebben op de gezondheid, zelfs tot 
vele kilometers afstand van de bron. 

Inmiddels zien we dat dit besef steeds meer 
doordringt in Nederland. Enerzijds komt dit 
omdat er in Nederland steeds meer windparken 
worden gerealiseerd, anderzijds is er ook steeds 
meer wetenschappelijk onderbouwde informatie 
beschikbaar. Steeds meer onafhankelijke experts 
roepen daarom op om windturbines verder van 
woningen en woonkernen te plaatsen. 

GELUIDSCONTOUR
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https://www.youtube.com/watch?v=6VZ5nUkexCw

ERVARINGEN
Bekijk op YouTube de ervaringen van 
omwonenden: 
Windpark Spui (Hoekse Waard)

Politici verbijsterd over windpark 
Spui: “Dit had nooit gemogen”
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RUIMTEGEBRUIK
,,Ik vind dat we ze zoveel mogelijk op zee moeten zetten, daar is het rendement groter 
en hebben ze de minste visuele impact. We zullen er niet aan ontkomen om er ook wat 
op land te zetten. Maar zet ze dan bij elkaar, in grootschalige, rechtlijnige landschappen 
zoals de Zuiderzeepolders in Flevoland. Alleen in een zeer grootschalig landschap, waar je 
heel ver kunt kijken, kunnen windmolens een harmonieuze compositie vormen.’’

Berno Strootman, Landschapsarchitect, College van Rijksadviseurs.
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LAAGVLIEGROUTE
Op 29 mei 2020 is het besluit genomen door het 
Ministerie van Defensie om laagvliegroute 10A op 
te heffen. Hiermee is de staatssecretaris tegemoet 
gekomen aan het verzoek van een aantal provincies 
(waaronder Gelderland) om de planologische bep-
erkingen op te heffen.  

De staatsecretaris heeft bij dit besluit een af weging 
gemaakt tussen een oefengebied voor militaire 
vliegtuigen versus planologische ontwikkelingen, 
waaronder windturbines, die nu niet mogelijk zijn 
vanwege de laagvliegroute. Omdat veel oefeningen 
in het buitenland plaatsvinden is besloten om de 
laagvliegroute op te heffen. Hiermee zijn de plan-
ologische beperkingen van tafel. 

Hoewel de Linkroute-10A definitief is opgeheven, is 
er nog geen formele datum vastgesteld. Wij hebben 
contact gehad met het ministerie. Zij melden ons dat 
op dit moment alles in het werk is gesteld om deze 
wijziging op te nemen in de ruimtelijke regelgeving, 
hoe lang dit duurt kunnen ze nog niet exact aan-
geven. Totdat de wijziging formeel is gerealiseerd 
kan voor een windturbine of de ontwikkeling van 
een windpark een verzoek tot ontheffing worden 
aangevraagd op grond van artikel 3.2 van het Besluit 
Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) door 
het college. Deze aanvraag zal worden beoordeeld 
door de minister van BZK in overeenstemming met 
de minister van Defensie. In de praktijk zal dit geen 
beletsel opleveren.  

Dit betekent concreet dat er in Berkelland meer en 
betere opties zijn. Onder andere op locaties met 
een hogere windsnelheid waardoor de opbrengst 
hoger is. Dit was ten tijde van de ontwikkeling van 
de plannen voor het windpark Avinkstuw nog niet 
aan de orde. Er kan dus nu een betere afweging 
gemaakt worden waarbij meerdere factoren tegen 
elkaar moeten worden afgewogen. De beste optie 
(zoek gebied) moet daarbij leidend zijn en nadruk-
kelijk niet degene die het eerste komt. Een goede 
integrale benadering waarbij alle plussen en minnen 
zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen moet de 
basis zijn. 
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STILTEGEBIED
Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. 
Het gebied wordt zo stil mogelijk gehouden door regelgeving van de provincie. In Gelderland zijn 8 
stiltegebieden aangewezen waarvan 1 in Berkelland. 
In het stiltegebied bij de Bolksbeek bevinden zich twee nationale fietsroutes die een hoge toeristische 
waarde hebben.

LANDSCHAP

Vanuit de rijksstructuurvisie wordt aandacht ge-
vraagd voor de plaatsing van beeldbepalende ele-
menten als windturbines. Deze enorme gevaartes 
dienen met zorg te worden ingepast in het land-
schap. 

Windturbines zijn van grote afstand zichtbaar. Rijd-
end op een snelweg of langs een industrieterrein is 
de impact van windturbines anders dan in een land-
elijke omgeving zoals Berkelland.  

De RES Achterhoek schrijft nadrukkelijk voor dat 
locatiekeuzes niet uitsluitend op grond van de lig-
ging van het netwerk en/of een businesscase mogen 
worden gemaakt. Landschappelijke kwaliteit en leef-
baarheid wegen zwaarder. We moeten zorgvuldig 
omgaan met ons landschap. 

Vanwege de landschappelijke waarde zijn de volgen-
de gebieden uitgesloten van plaatsing van windtur-
bines: 
• Stiltegebieden; 
• Weidevogelgebieden; 
• Natura 2000 gebieden; 
• Gelders natuurnetwerk; 
• Essen, enken en beekdalen.

AFSTAND TOT WOONKERNEN 

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voor 
omwonenden is het belangrijk dat de winturbines 
op ruime afstand staan van woningen en woon-
kernen. Berkelland beschikt over veel ruimte. Zelfs 
bij een minimale afstand van 2000 meter tot de 
woonkernen blijft nog 25% van het grondoppervlak 
beschikbaar als zoekgebied.  

Afstand tot woonkernen: 
2000 meter: 
beschikbaar oppervlakte: 25%, 
aantal woningen in overlastgebied: laag. 
Mogelijkheid tot clustering met buurgemeenten. 
1500 meter: 
beschikbaar oppervlakte: 46%, 
aantal woningen in overlastgebied: gemiddeld 
1000 meter: 
beschikbaar oppervlakte: 66%, 
aantal woningen in overlastgebied: hoog

CLUSTERING

Landschappelijk gezien past een ontwikkeling het 
beste in gebieden die een grootschalig landschap 
kennen waarbij logische clustering op één locatie 
mogelijk is met minimale overlast voor de om geving.  
Regionale locatiebepaling (in RES Achterhoek en met 
buurgemeenten) is hierbij essentieel. Potentiële zo-
ekgebieden houden niet op bij de gemeente grens.
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WINDLADDER

Afstand woonkernen: 1500m
46% van oppervlakte

Afstand woonkernen: 1000m
66% van oppervlakte

Normeringen
Afstand, hoogte geluid

Al langer maken veel gemeenten gebruik van de zonne-ladder waaronder ook onze gemeente. Een 
stappenplan dat helpt bij het efficiënt omgaan met de ruimte die zonnepanelen innemen. Omdat dit 
hulpmiddel eenvoudig te begrijpen is en in de praktijk veel wordt toegepast, is het idee ontstaan om ook 
een windladder te ontwikkelen. Deze windladder bepaalt de volgorde van de te gebruiken ruimte voor 
windturbines. Het gebruik van de windladder vermindert mogelijk de weerstand. 

Afstand woonkernen: 2000m
25% van oppervlakteRichtlijnen (toevoeging op lagen kansen- en 

belemmeringenkaart windenergie): 
• 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 
(bijvoorbeeld op basis van: landschappelijke 
inpassing, clustermogelijkheden met 
buurgemeenten, etc.). 

• Windturbines worden alleen in (regionale)
clusters toegestaan. 

• Als de vooraf bepaalde energie-opgave is 
ingevuld, worden geen windinitiatieven meer 
toegestaan.
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NORMERINGEN
“Welke harde normeringen hanteren we in Berkelland ter 
bescherming van onze inwoners?”
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NH Kerk 
Neede 29m

Watertoren 
Eibergen 46m

Campina 
Borculo 47m

Huis 
10m

250m

200m

150m

100m

50m

TV Toren
Markelo 148m

Tiphoogte 250m

Ashoogte 165

Rotor 85m

Rotordiameter 170m

Boeing 747   70,6m

DEFINITIES EN BEGRIPPEN
Omgeving De fysieke omgeving van een windproject, dan wel de ‘omgevings belangen’ 

c.q. de belanghebbenden rondom een specifiek windproject. De precieze 
omvang van de omgeving is moeilijk vast te stellen, maar voor om-
wonenden wordt als vuistregel uitgegaan van de door de Raad van State 
gehanteerde norm van tien maal de tiphoogte. Voor natuurbelangen kan 
de impact op soorten verder reiken. 

Direct omwonende Zij die geluid en/of slagschaduw kunnen ervaren.

Belanghebbende Diegene die in de omgeving van een (potentieel) windproject woont en/of 
organisaties die in de omgeving van een (potentieel) windproject een ander 
rechtstreeks aantoonbaar belang hebben.

Initiatiefnemer Een partij (of samenwerking van partijen) die het initiatief heeft genomen – 
al dan niet op uitnodiging van het bevoegd gezag – om een windproject te 
ontwikkelen.

Participatie Het betrekken van en op basis van gelijkwaardigheid in overleg gaan met 
belanghebbenden over de locatiekeuze, ontwikkeling, bouw en exploitatie 
van een windproject.

Financiële participatie Investeren in en/of voordeel ervaren van de opbrengsten van een initiatief 
of project.
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AFSTAND

Zoekvolgorde voor mogelijke grootschalige windenergie opwekking door middel van de Windladder, daar-
naast geldt altijd: 
• Binnen een straal van 1.000 meter van de windturbines bevinden zich nauwelijks woningen. 
• Afstand tot een individuele woning is minimaal 4 keer de ashoogte van een windturbine. 

HOOGTE

In RODE is nu geen maximale hoogte voor windturbines vastgelegd. De categorie “grote windturbines” 
is gesteld op > 80 meter. Inmiddels zijn de gangbare hoogtes voor windturbines 210-250 meter. 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 (bijvoorbeeld 250 meter). 

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

De geluidsregels waren tien jaar geleden een ob-
stakel voor de uitbreiding van wind-op-land. Daar-
om is in 2011 een jaargemiddelde norm (47 decibel 
Lden) ingesteld die een aanzienlijke verhoging van 
de geluidsbelasting betekent. Volgens deze norm 
mogen windmolens nu overal driemaal zoveel  
ern stige hinder veroorzaken als rijkssnelwegen en 
vliegverkeer. In de praktijk leidt de nieuwe norm 
tot een gemiddelde nachtelijke belasting van 44  
de cibel, veel hoger dan voor een agrarische activiteit 
is toegestaan. De helft van de tijd zal dus aanzienlijk 
meer dan 44 decibel heersen. Nederland hanteert 
verreweg de ruimste norm in West-Europa, overal 
elders is de norm minstens tweemaal zo streng. 

HANDHAVING

De nieuwe norm is een ingewikkelde waarde die 
over een jaar gemiddeld wordt. Het geluid van de 
turbines wordt nu achteraf berekend uit de elek-
triciteitsproductie volgens de door de exploitant 
op te geven productiecijfers. Controle is alleen  
mogelijk op basis van gegevens van de fabrikant en 
de exploitant van de windturbines en de gemeente 
is van hun welwillendheid afhankelijk. Dit betekent 
dat de rechtspositie van de omwonenden direct 
in het geding komt. Er bestaat immers geen enkel 
moment waarop het geluid bij een woning aan een 
bepaalde waarde moet voldoen. Een geluidsmeting, 
hoe hoog ook, kan dan ook nooit vertellen of aan de 
norm wordt voldaan. Bij de handhaving ontbreekt 
zo iedere relatie met een door bewoners ervaren, 
of zelfs meetbare geluidsbelasting, wat tot grote 
rechts onzekerheid leidt.  

MAATWERK 

Het is mogelijk om specifiek voor een landelijke om-
geving maatwerk voor te schrijven: “De systematiek 
van het Activiteitenbesluit brengt met zich mee dat het 
bevoegd gezag in bijzondere lokale omstandigheden, bij-
voorbeeld in stiltegebieden, verdergaande bescherming 
kan bieden via maatwerkvoorschriften.”  

Wij stellen voor om de geluidsnormering aan te pas-
sen naar:  40 dB zonder mitigerende maatregelen.  
Ondanks dat handhaving van geluidsoverlast door 
windturbines nagenoeg onmogelijk is, pleiten wij 
toch voor een nul-meting van zowel normaal als 
laag-frequent geluid.

STILLE ACHTERHOEK!

De Achterhoek is één van de weinige streken in 
Nederland waar het in grote delen nog stil is. 
Deze stilte vormt, in combinatie met de natuur 
en het kleinschalige landschap, een belangrijke 
kwaliteit voor haar bewoners en oefent een 
grote aantrekkingskracht uit op toeristen. Het 
buitengebied in de regio bestaat uit een groot 
agrarisch gebied afgewisseld met natuurgebieden 
en landgoederen. 

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.

Tabel 1

Geluid Gem. 47 Lden 

J 41 47

F 53 47

M 58 47

A 40 47

M 42 47

J 41 47

J 46 47

A 52 47

S 48 47

O 52 47

N 48 47

D 42 47

46,9
30

37

44

51

58

65
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Geluid Gem. 47 Lden 

Jaarlijks gemiddelde = 46,9

Hoorbaarheid geluid t.o.v. achtergrondgeluid

Toename van niveau 
veroorzaakt door nieuwe 

bron (dBA)

Menselijke reactie op 
verandering

< 5 Onopgemerkt tot draaglijk

5 - 10 Opdringerig

10 - 15 Zeer merkbaar 

15 - 20 Bezwaarlijk

> 20 Zeer bezwaarlijk tot onduldbaar

Tabel 2

Decibel Maal groter

0 0

3 2

6 4

9 8

12 16

15 32

18 64
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Decibel = Logaritmische schaal
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64

32

16
8

420

Tabel 3

1

Decibel meer of minder
Decibel is een logaritmische 
schaal. Een toename van 3 
decibel is een verdubbeling 
van de geluidsdruk.

Warmtepomp en Airco
Buiten de woning geplaat-
ste warmtepompen en air-
co’s mogen vanaf 2021 niet 
meer dan 40dB geluid ver-
oorzaken bij de buren.

Lden is een jaarlijks gemiddelde

Vergelijk van afstandsnormen voor 5 windturbines
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SLAGSCHADUW

De passerende schaduw van draaiende wieken van een windturbine kan bij zonnig weer een hinderlijk 
schaduweffect veroorzaken. Dit heet ‘slagschaduw’. Dit kan vooral hinderlijk zijn als de schaduw over ramen 
valt, en de schaduw zich bijvoorbeeld over een werkplek beweegt waar gestudeerd of gelezen wordt. 
Norm: gemiddeld maximaal 17 dagen per jaar langer dan 20 minuten, in de praktijk is dat 
meer dan 10 uur per jaar. Handhaving is onmogelijk, want de norm is een totaal over een jaar.  
Vuistregel voor overlast van slagschaduw = 12 x rotordiameter, bij plan Avinkstuw zou dit neerkomen op: 
12 x 170m = 2.040 meter, Oplossing: voldoende afstand tot woningen.

VERLICHTING

Vanwege de vliegveiligheid moeten windparken worden voorzien van een lamp, de zogeheten ‘obstakelver-
lichting’. Windmolens met een tiphoogte van meer dan 150 meter worden voorzien van verlichting als ze 
op de hoekpunten van het park staan. Ook een deel van de turbines met deze hoogte die aan de buiten-
randen van het park staan, hebben verlichting. Tussen de lichten mag de maximale afstand 900 meter  
bedragen. Het gaat om flitsend licht dat overdag wit is en ’s nachts rood.
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DRAAGVLAK
Er is niet gesproken met de bewoners van Berkelland over het 
RODE beleid en welke gevolgen dit heeft in de uitwerking.  
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LOKAAL INITIATIEF 

In RODE wordt gestreefd naar minimaal 50% lokaal 
eigendom, dit is een prima uitgangspunt, al zouden 
we dit liever als een eis geformuleerd zien. Indien 
bewoners en de gemeente op basis van een lokaal 
genomen en breedgedragen burgerinitiatief (niet 
een initiatief van een projectontwikkelaar of van en-
kele personen) samen besluiten tot het ontwikkelen 
van een (kleinschalig) project, dan kan dit initiatief 
door de gemeente worden ondersteund. Op deze 
manier ontstaat er ruimte voor lokale initiatieven op 
lokaal niveau.

EERLIJKE VERDELING 

Uitgangspunt is een eerlijke verdeling van lusten en 
de lasten. Uitgaven van grondposities worden ver-
deeld over alle grondeigenaren en omwonenden. 

Compenseren op basis van overlast: 
Staffels: dichtbij een windturbine = hoge geluids-
belasting = hogere vergoeding 
Minder woningen in overlastgebied = totale pot 
delen met minder huishoudens = hogere vergoeding 
per huishouden. 

PARTICIPATIE

Het huidige RODE beleid heeft de landschaps -
inrichting volledig uit handen gegeven aan project-
ontwikkelaars. Bijna alles mag, bijna overal. 
Hierdoor kan een windpark ontstaan dat technisch 
wellicht mog elijk is, maar in de praktijk zó slecht 
gesitueerd is, dat veel omwonenden er flink last van 
hebben en het landschap volledig verpest is.   

Precies hetzelfde geldt voor ‘participatie’. Dit ligt 
ook volledig in handen van de ontwikkelaar zoals al 
is gebleken bij enkele zonneparken in Berkelland. 
Graag verwijzen wij hiervoor naar de brief inzake 
Herijking RODE-beleid & Zonnepark Ruilverkaveling-
sweg die op 21 december 2020 naar de raadsleden 
is gestuurd door de omwondenden aldaar.

PRAKTIJK:

De initiatiefnemers van het project Avinkstuw werken 
met een “gesocialiseerde grondvergoeding”. Deze 
grondvergoeding beperkt zich tot de grondeigenaren met 
grond in het projectgebied Avinkstuw waarop mogelijk een 
windturbine wordt geplaatst. Een grondeigenaar ontvangt 
een aanzienlijke vergoeding (ca. € 50.000,-- per jaar).  
 
De direct-omwonenden tot 800 meter van een windturbine 
ontvangen geld uit een zogenaamde “woningpot”. De jaarlijkse 
bedragen variëren tussen € 2.000,-- (direct omwonenden 
tot 500 meter), € 1.000,-- voor direct-omwonenden tussen 
de 500-600 meter en vervolgens loopt dit af naar een 
vergoeding van € 500,-- voor direct-omwonenden tot 800 
meter. Deze geringe compensaties voor omwonenden zijn 
slechts een kleine pleister op de grote wonden. De lasten 
zijn enorm en het (financieel) verlies aanzienlijk.
Hoe wel het project zich nog formeel in de initiatieffase 
bevindt, willen de initiatiefnemers van het windpark Avink-
stuw in gesprek met de omwonenden over “hoe men tijdens 
alle fases van de ontwikkeling (financieel) betrokken wil 
worden”.  Hiermee verwordt participatie tot: “als je gewoon 
tegen bent, vanwege de industrialisering van het landschap, 
het verpeste uitzicht, de gezondheidsklachten en de waard-
edaling van je huis, heb je gewoon pech gehad.”  

Omdat de initiatiefnemers de herijking van RODE niet wilden 
afwachten, hebben de omwonenden zelf het besluit ge-
nomen om niet op de uitnodiging in te gaan. De wet houder 
heeft dit later (moeten) bekrachtigen in de raadsvergade-
ring en naar de initiatiefnemers.  De initiatiefnemers zien 
de omwonenden als een obstakel in het proces, ze com-
municeren slecht en komen afspraken niet na. 

De website van de BAWE heeft recentelijk een revisie onder-
gaan en daar lezen wij dat er met de omwonenden inmid-
dels zorgvuldige afstemming heeft plaats gevonden over het 
participatieproces. Voor uw informatie: er hebben slechts 
7 omwonenden deelgenomen aan de gesprekken in de-
cember jl..  Verder lezen wij dat windpark Avinkstuw in 
najaar 2024 draait. Zo kunnen we nog wel even door-
gaan met de vele onjuiste informatie op de website van 
de BAWE. Heeft u enig idee wat dit met omwonenden 
doet? Is dit wat wordt bedoeld met participatie en om-
wonenden in een vroegtijdig stadium betrekken bij het 
proces? Omdat de omwonenden nergens terecht konden 
met hun vragen en zich niet gehoord voelen is er veel-
vuldig contact geweest met de provincie, waarbij de pro-
vincie haar zorgen en bedenkingen heeft geuit over de 
locaties, de “uitnodigingsplanologie” en het proces (zij 
hebben zelfs geadviseerd om niet deel te nemen aan de 
gesprekken met de initiatiefnemers tot de herijking van 
RODE gereed is). 
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Veelgehoorde opmerkingen van omwonenden: 

Gebaseerd op onze ervaring en reeds afgeronde projecten bij andere 
gemeenten, komen wij tot de volgende aanbevelingen voor het creëren 
van draagvlak:  

Neem als gemeente de regie en laat dit niet over aan initiatiefnemers; 

Betrek alle direct omwonenden (zij die geluid en/of slagschaduw kunnen ervaren) tot 1.000 meter bij 
het proces en vervolgens alle belanghebbenden tot 10 keer de tiphoogte (in dit geval tot 2.5 kilometer);  

Open een “loket” bij de gemeente waar inwoners terecht kunnen met vragen, opmerkingen en zorgen; 

Creëer een gelijk speelveld, stel inwoners bijvoorbeeld in staat om via de gemeente een onafhankelijke 
deskundige in te schakelen die de omwonenden kan adviseren; 

Bijeenkomsten met omwonenden worden geleid door een onafhankelijk deskundige. 

De aanbevelingen die wij in dit document hebben beschreven gelden ook in belangrijke mate voor 
grootschalige zonne-energieprojecten. Wij hebben ons in dit rapport beperkt tot windturbines.

“Kan dit allemaal zomaar...”“Gemeente Berkelland help ons... ” 

“Hier hebben we niet om gevraagd” 

“Daar in Borculo luistert niemand naar ons...” 

“Ach, dat participatieproces is slechts een formaliteit, 
kijk maar hoe het bij de zonneparken is gegaan” 

“Ik snap er niets van, we hebben RODE en de 
RES. In de uitnodiging van de RES Achterhoek 
staat dat het nog geen uitgemaakte zaak is of er 
windenergie komt” 

“Ik hoor van een grondeigenaar dat het de 
initiatiefnemers helemaal niet interesseert wat 
wij inbrengen, het is een verplicht nummer en ze 
moeten een vinkje zetten”
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BIJLAGEN & BRONVERMELDING
   
Kijk voor actuele ontwikkelingen, documentatie etc. op onze website: https://omwonendenvswindturbines.com

Plan voor windmolens langs Berkel en Bolksbeek in Berkelland | Duurzame energie Achterhoek | tubantia.nl 

Petities.com - Handtekeningen - Omwonenden tegen XL windturbines 

Demonstratie: ruim 600 Berkellanders fietsen tegen windmolens | Duurzame energie Achterhoek | tubantia.nl 

Toekomstperspectief - Ontwerp NOVI (novistukken.nl) 

https://www.geldersenergieakkoord.nl/ 

https://resachterhoek.nl/res+achterhoek/concept-res+achterhoek/default.aspx#folder=1680859 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-over-de-laagvliegroute-voor-jachtvliegtui-
gen-defensie-door-noord-en-oost-nederland 

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html 

http://www.vdladvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/02/Voorkom-het-windturbine-syndroom_DEI-1_-22-1-2021.pdf 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-
nodig-is/ 

https://veendammer.nl/artikel/1148848/het-valt-toch-niet-mee.html 

https://www.ad.nl/rotterdam/al-meer-dan-duizend-overlastklachten-over-megawindmolens-langs-spui-trek-hier-lering-
uit~a7690f77/ 

https://www.ad.nl/hoeksche-waard/er-wordt-geen-wet-overtreden-toch-zijn-er-meer-dan-duizend-klachten-over-windpark-
spui-hoe-kan-dat-br~abd88e85/ 

https://www.ad.nl/hoeksche-waard/claus-vluchtte-net-als-anderen-weg-na-overlast-van-windpark-je-werd-er-helemaal-knet-
tergek-van~afebde6c/ 

https://www.ad.nl/hoeksche-waard/omwonenden-windpark-spui-gek-van-de-herrie-laat-turbines-stilzetten-desnoods-door-de-
burgemeester~aa529fb8/ 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/400128708/bewoners-hoorndol-gedraaid-door-windturbines 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gezocht-een-minister-van-ruimte-met-macht-en-geld~b53f814f/ 

https://www.trouw.nl/opinie/hagelslagbeleid-rond-windmolens-en-zonneweides-sloopt-het-landschap~beb3dd0b/ 

https://www.ad.nl/binnenland/experts-vrezen-overal-windmolens-ons-land-gaat-in-de-uitverkoop~a8590fbc/ 

https://downtoearthmagazine.nl/waar-is-het-nog-stil/ 

https://www.ad.nl/voorne-putten/windmolens-verder-weg-van-woningen-zetten~a74de1ee/ 

https://www.destentor.nl/lochem/br-komst-hoge-windmolens-eefde-mogelijk-onzeker-na-twijfel-bij-raad-van-state~a846dca8/ 

https://ecer.minbuza.nl/-/eu-hof-milieubeoordeling-vereist-voor-besluit-en-circulaire-windmolens-1 

http://www.vdladvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/02/Brief-van-RvS-d.d.-22-december-2020.pdf 

http://www.vdladvocaten.nl/verband-tussen-windturbines-en-gezondheidsschade/

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/oss-kiest-definitief-voor-windmolens-in-lithse-polder

https://soundcloud.com/studio-energie/s28-martien-visser-over-doorrekening-ressen-doel-2030-nu-al-bijna-gehaald

https://fd.nl/ondernemen/1373198/nieuwe-locaties-voor-zon-en-windparken-zijn-overbodig-om-klimaatdoel-te-halen

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-het-rivm-steeds-meer-onder-vuur-ligt~b624f7bc/?fbclid=IwAR3ugmoSxvB-
M0ygsRT-gn1sTLbfunMrXwOuLHFgV5bnFocztPyFNd9EkO3s

https://nos.nl/artikel/2368479-nog-veel-onduidelijk-over-gezondheidsklachten-door-bromtonen-bij-windmolens.html?fbclid=I-
wAR3J73Dw_rEbIq812Jdrr4pN14-b-klnDrsgtdQAKQdZWtq5WJ-J1OvzDLc 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680300007.pdf 

https://publications.tno.nl/publication/34627549/3O8U8q/2008-D-R1051.pdf

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20082009-3578.pdf

http://www.ewea.org/events/workshops/wp-content/uploads/2014/12/Tech14b2-1-Koppen.pdf

https://www.conforg.fr/euronoise2015/proceedings/data/articles/000575.pdf

https://www.weekbladwestvoorne.nl/nieuws/actueel/97988/verzoek-tot-meer-onderzoek-naar-nederlandse-geluid-
norm-windturbines-

https://gelderland.notubiz.nl/document/8955681/1/GS-brief%20RES%20Achterhoek



www.omwonendenvswindturbines.com


