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TEGENWIND KEPPEL EN ELDRIK 

SPECIFIEKE RANDVOORWAARDEN HOGE WINDTURBINES + DEFINITIES 

§ Windturbine ashoogte > 25 meter 
§ Draagvlak > 66% van omwonenden is aantoonbaar akkoord met windturbine-initiatief 
§ Omwonende woont binnen 3 km van windturbine (= afstand tot waar geluid reikt)  
§ Belanghebbende woont binnen 10 x tiphoogte van windturbine  

(uitspraak rechter 2018; belanghebbende kan beroep aantekenen) 
§ Participatie minimaal 50% lokaal omwonenden mogen participeren (rijk en arm); minimaal 50% van 

financiering wordt door (minimaal 20% van) omwonenden bijeengebracht, zij delen in minimaal 50%  
van opbrengsten en delen minimaal 50% van zeggenschap 

§ Tijdig informeren omwonenden minimaal 3 maanden voordat initiatief bij gemeente wordt ingediend 
moet initiatiefnemer in gesprek met omwonenden en belanghebbenden. Alle omwonenden worden 
schriftelijk geïnformeerd over initiatief en aansluitend optimaal en voortdurend actief geïnformeerd  
over alle informatie die van belang is en betrokken bij het project 

§ Gezondheidseffectenrapportage: geen negatieve gezondheidseffecten initiatiefnemer moet, voordat 
instemming wordt aangevraagd, op basis van Gezondheid Effecten Rapportage (of plan MER met  
daarin opgenomen een Gezondheid Effecten Rapportage) aantonen dat gezondheid voor alle 
omwonenden verbetert c.q. zeker niet verslechtert als gevolg van plaatsing windturbine(s) 

§ Negatieve gezondheidseffecten na plaatsing windturbine of zodra wetenschappelijk aangetoond  
indien op later moment (na vergunngingverstrekking of plaatsing windturbines) alsnog negatieve 
gezondheidseffecten optreden of wetenschappelijk wordt aangetoond dat er negatieve 
gezondheidseffecten zijn, dan worden windturbines direct stopgezet en direct afgebroken (risico voor 
initiatiefnemer); inwoners worden financieel gecompenseerd voor negatieve gezondheidseffecten 

§ Geen verhoogd laagfrequent geluid toegestaan indien blijkt dat meer laagfrequent geluid wordt 
geproduceerd dan vóór plaatsing van windturbines geval is, moeten windturbines direct worden 
stopgezet en maatregelen worden genomen door initiatiefnemer dat verhoging wordt voorkomen; 
meting moet worden verricht door een door initiatiefnemer samen met omwonenden gekozen 
geluidsspecialist met meting op buitenmuur en binnen woningen op de volgende momenten:  
1. vóór indiening initiatief 
2. na plaatsing eventuele windturbines voorafgaand aan testfase 
3. tijdens testfase van windturbines (als ze test draaien) 
4. periodiek bij verschillende windsnelheden zodra windturbines er staan 
Kosten voor metingen komen voor rekening van initiatiefnemer 

§ Geen negatieve gevolgen voor beschermde diersoorten initiatiefnemer moet voorafgaand aan 
vergunningverstrekking aantonen dat er geen negatieve gevolgen zijn voor beschermde diersoorten 

§ Extra randvoorwaarden visualisatie op schaal + Bewoners Effecten Rapportage (BER) is standaard 
voorwaarde voorafgaand aan vergunningverlening 

 

 


