
INBRENG STICHTING TEGENWIND KEPPEL EN ELDRIK
windturbines uitstellen tot 2025 (tot die tijd geen initiatieven of aanvragen in behandeling nemen) (in ieder geval tot na gemeenteraadsverkiezing 2022)

huidige kaders in Verrijkte Routekaart voor hoge windturbines uitbreiden/aanscherpen (inhoudelijk zie onder)

ga direct aan slag met andere initiatieven ('laag hangend fruit')

Voorafgaand:
Een gemeente kan op dit moment al maatwerk eisen stellen: zo kan met minimum normen worden gewerkt (voor bijv. afstand tot woningen en geluid (hoorbaar/niet-hoorbaar geluid; akoestisch/niet-akoestisch geluid)

Omwonenden hebben vanuit de grondwet recht op bescherming: zie Art 21 + Art 22 van de grondwet.

Artikel 21 van de Nederlandse Grondwet legt de overheid de zorgplicht op voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22 van de Nederlandse Grondwet legt de overheid de plicht op maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid.

Deze voorzorgsbeginselen worden geborgd in de Europese Richtlijnen en in de grondwet.

o.a. het medisch voorzorgsbeginsel geldt voor ieder individu en mag niet uitgedrukt worden in 'gemiddelden, aantallen of percentages'.

Het gaat in de rechten vanuit de grondwet niet uitsluitend om de algemene volksgezondheid, maar het gaat om iedereen (dus iedere individuele omwonende).

Het hebben van een vergunning om windturbines te plaatsen is geen vrijbrief voor de initiatiefnemer om onrechtmatig te handelen. Buren mag je bijv. geen overlast bezorgen.

Organiseer dat omwonenden meebeslissen bij plaatsing van windturbines (hoogste aspect op de participatieladder) (advies van specialist tijdens expertavond gezondheid).

Recht op tijdige inspraak en werkelijk meten (i.p.v. berekenen; geen jaargemiddelde (zie verdrag van Aarhus Art 7).

Het is een grondrecht dat bij alle plannen de gezondheid en leefomgeving gelijk blijft of verbetert voor ieder individu.

VOORSTEL VOOR UITBREIDING EN AANSCHERPING KADERS HOGE WINDTURBINES
d.w.z. kaders opgenomen in Verrijkte Routekaart wordt uitbegreid en aangescherpt met:

stel afstands- en geluidsnormen vast voor Bronckhorst (inclusief laagfrequent geluid), wetenschappelijk onderbouwd en vastgesteld door een onafhankelijk specialisten akkoord bevonden door gemeenteraad en belanghebbende inwoners; 

hanteer een minimale afstand tot woningen en de rand van dorpen/steden van 10 keer de tiphoogte 

stel afstands- en geluidsnormen ten opzichte van specifieke gebieden (Natura 2000, bijzonder landschappelijke waarde, laagvliegroute etc) : minimale afstandsnorm tot deze specifieke gebieden 2 km

stel aansluitend een gedetailleerde kaart op waar hoge windturbines, vanaf 25m, mogelijk zijn 

maak gebruik van het voorzorgbeginsel voor gezondheid

omwonenden/belanghebbenden hebben via een door henzelf gekozen afvaardiging een stem in de Energiekamer Energie als project > 2 MW

de initiatiefnemer stort 10% van de opbrengsten in omgevingsfonds

de opwekking van windenergie in de gehele gemeente Bronckhorst blijft te allen tijde beperkt tot een opwekvermogen van maximaal 36 MW

voordat een vergunningsaanvraag wordt ingediend dient volledig inzicht te worden verstrekt aan alle belanghebbenden in de financiële stromen rondom het windpark

omwonenden krijgen voorafgaand aan de vergunningverlening inzicht in de impact die een windturbinepark heeft op hun woonlasten

voor vergunningsaanvraag dient (zodra er een adequaat normenkader is opgesteld) een volledig en uitgebreid plan MER (inclusief Gezondheid Effecten Rapportage) te worden opgesteld. De kosten worden gedragen door de initiatiefnemer. De gemeente kan besluiten tot een plan MER.

de direct omwonenden, met een eigen huis, van een windturbinepark worden vooraf aan de vergunningverlening financieel gecompenseerd voor de waardedaling van hun woning. Voor deze waardepaling wordt door bewoners en initiatiefnemer taxateurs ingezet. 

er dient een schadefonds vooraf fors gevuld te worden voor compensatie van toekomstige schade aangericht door een windturbinepark

Specifieke randvoorwaarden voor windturbines (kaders aanscherpen = must) definitie

windturbine windturbine met ashoogte > 25 meter

draagvlak er is sprake van draagvlak als > 66% van de omwonenden aantoonbaar akkoord is met het initiatief voor een 

windturbine

omwonende persoon die binnen 3 km afstand van de windturbine woont (ongeveer de afstand tot waar het hoorbare geluid 

rijkt bij hoge windturbines)

belanghebbende persoon die binnen 10 keer de tiphoogte van de windturbine woont (uitspraak rechter 2018; belanghebbende 

kan beroep aantekenen )

participatie minimaal 50% lokaal voorwaarde: alle omwonenden krijgen gelegenheid te participeren (rijk en arm); minimaal 50% van de 

financiering wordt door (minimaal 20% van de) omwonenden bijeen gebracht, zij delen in minimaal 50% van de 

opbrengsten en delen minimaal 50% van de zeggenschap

tijdig informeren omwonenden minimaal 3 maanden voordat het initiatief bij de gemeente wordt ingediend dient initiatiefnemer in gesprek te 

gaan met omwonenden en belanghebbenden. Alle omwonenden worden per brief geïnformeerd over het 

initiatief en aansluitend optimaal en voortdurend actief geïnformeerd over alle informatie die van belang is en 

betrokken bij het project.

gezondheidseffectenrapportage: geen negatieve gezondheidseffecten de initiatiefnemer moet, voordat instemming wordt aangevraagd, op basis van een Gezondheids Effecten 

Rapportage (of plan MER met daarin opgenomen een Gezondheids Effecten Rapportage) aantonen dat de 

gezondheid voor alle omwonenden verbetert en zeker niet verslechterd als gevolg van de plaatsing van 

windturbines

negatieve gezondheidseffecten na plaatsing windturbine of zodra wetenschappelijk 

aangetoond

indien op een later moment (na vergunngings verstrekking of na plaatsing van windturbines) blijkt dat er alsnog 

negatieve gezondheidseffecten optreden of wetenschappelijk wordt aangetoond dat er wel negatieve 

gezondheidseffecten zijn, dan worden de windtubines direct stopgezet en direct afgebroken (risico voor 

initiatiefnemer) en de inwoners financieel gecompenseerd voor de negatieve gezondheidseffecten.

geen verhoogd laagfrequent geluid toegestaan indien blijkt dat er meer laagfrequent geluid wordt geproduceerd dan vóór plaatsing van de windturbines het 

geval is, moeten de windturbines direct te worden stopgezet en maatregelen worden genomen door de 

initiatiefnemer dat verhoging wordt voorkomen; de meting moet worden verricht door een door initiatiefnemer 

samen met de omwonenden gekozen geluidsspecialist met meting op de buitenmuur en binnen woningen op de 

volgende momenten: (1) voor indiening initiatief, (2) na plaatsing eventuele windturbines voorafgaand aan de 

testfase, (3) tijdens de testfase van de windturbines (als ze test draaien) en (4) periodiek bij verschillende 

windsnelheden zodra de windturbines er staan. De kosten voor de metingen komen voor rekening van de 

initiatiefnemer.

geen negatieve gevolgen voor beschermde diersoorten de initiatiefnemer moet voorafgaand aan vergunning verstrekking aantonen dat er geen negatieve gevolgen zijn 

voor beschermde diersoorten

extra randvoorwaarden visualisatie op schaal + Bewoners Efffecten Rapportage (BER) is standaard voorwaarde voorafgaand aan de 

vergunningverlening

Andere punten: ter overweging

zonneparken > 2 MW wél toestaan


