BIJLAGE 1: Voorstel uitbreiding en aanscherping kaders in de Verrijkte routekaart: hoofdpunten met
definities en randvoorwaarden

TEGENWIND KEPPEL EN ELDRIK

KADERS HOGE WINDTURBINES
HOOFDPUNTEN
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Besluiten over hoge windturbines uitstellen tot 2025/2026, zeker tot na aanvullend
onderzoek naar de gezondheidseffecten zoals o.a. het aangekondigde RIVM
onderzoek/motie Tweede Kamer. Tot die tijd geen aanvragen in behandeling nemen,
gebruik makend van voorzorgbeginsel + enquête resultaat geen draagvlak onder
inwoners
Eerst gemeentelijke kaders vaststellen en dan daarna op basis van deze kaders locaties
kiezen
Huidige kaders in de Verrijkte Routekaart voor hoge windturbines uitbreiden +
aanscherpen (zie onder ons voorstel + voorstel in notitie NHL)
Direct aan de slag met andere initiatieven | Laaghangend fruit + maak een nieuw plan
zónder hoge windturbines
Plaatsing van hoge windturbines in de toekomst alleen mogelijk met draagvlak
omwonenden
Inzetten op een energie neutrale Achterhoek met behoud van het karakter van de
Achterhoek. Noaberschap staat hierin centraal, zodat we het met elkaar doen en de
lasten en lusten eerlijk verdeeld worden.

DEFINITIES


Hoge windturbine: een windturbine met een as-hoogte > 25 meter



Draagvlak: er is sprake van draagvlak als meer dan 66% van omwonenden is aantoonbaar akkoord met
windturbine-initiatief



Omwonende: een omwonenden is iemand die woont binnen 3 km van windturbine (= afstand tot waar
geluid reikt)



Belanghebbende: een belanghebbende is iemand die woont binnen 10 x tiphoogte van windturbine
(uitspraak rechter 2018; belanghebbende kan beroep aantekenen)

SPECIFIEKE RANDVOORWAARDEN HOGE WINDTURBINES


Draagvlak: er moet sprake zijn van draagvlak onder omwonenden



Participatie minimaal 50% lokaal: omwonenden mogen participeren (rijk en arm); minimaal 50% van
financiering wordt door minimaal 20% van de 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 vergunning-verstrekking 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
vergunning-verstrekking 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

VOORSTEL UITBREIDING EN AANSCHERPING KADERS HOGE WINDTURBINES


Stel afstands- en geluidsnormen vast voor Bronckhorst, inclusief laagfrequent geluid
Wetenschappelijk onderbouwd en vastgesteld door onafhankelijk specialist en akkoord bevonden
door gemeenteraad en belanghebbende inwoners



Hanteer minimale afstand tot woningen en rand van dorpen/steden van 10 x tiphoogte



Stel geluidsnormen voor specifieke gebieden evenals afstandsnorm van minimaal 2 km Natura
2000, bijzonder landschappelijke waarde, laagvliegroutes, etc.



Stel aansluitend gedetailleerde kaart op waar hoge windturbines > 25 meter mogelijk zijn



Maak gebruik van voorzorgbeginsel voor gezondheid



Geef omwonenden/belanghebbenden via door henzelf gekozen afvaardiging vooraf een stem in
Energiekamer Energie als project > 2 MW. In de Energiekamer Energie zitten nu alleen
medewerkers van de gemeente.



Initiatiefnemer stort 10% van opbrengsten in omgevingsfonds



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



Voordat vergunningsaanvraag wordt ingediend wordt aan alle belanghebbenden volledig
inzicht verstrekt in financiële stromen rondom windpark



Omwonenden krijgen voorafgaand aan vergunningverlening inzicht in impact van
windturbinepark op hun woonlasten



Vóór vergunningaanvraag dient volledig en uitgebreid plan MER te worden opgesteld, inclusief
Gezondheid Effecten Rapportage
Planning: zodra adequaat normenkader is opgesteld. Gemeente kan besluiten tot plan MER.
Kosten voor initiatiefnemer.



Direct omwonenden met eigen huis worden vóór vergunningverlening financieel volledig
gecompenseerd voor waardedaling van hun woning Inzet van taxateur door bewoners en
initiatiefnemer



Vooraf fors schadefonds vullen voor compensatie van toekomstige schade door windturbinepark

