Bijlage 2: Onderbouwing van verder uitstel van besluitvorming voor hoge windturbines

De gemeente Bronckhorst streeft er naar energieneutraliteit in eerste instantie te realiseren zónder
de plaatsing van hoge windturbines met een as-hoogte boven de 25 meter. De gemeente gaat
daarvoor een plan opstellen en de huidige Verrijkte Routekaart herijken met de laatste inzichten.
Energieneutraliteit kan gerealiseerd worden met andere alternatieven, waarbij we het belangrijk
vinden deze transitie uit te voeren samen met de inwoners, omdat de impact enorm is.
De gemeente zal een actieve bijdrage leveren aan de RES 1.0 met een fair share en realistisch bod op
basis van het verbruik binnen de gemeente.
Er zal maximaal inspanning worden geleverd om de netbeheerders te bewegen zo snel mogelijk een
fijnmazig energienetwerk in de Achterhoek aan te leggen, dat ondersteuning kan leveren aan
grootschalige opwek van energie via zon op dak en zon op land.
Samen met grootverbruikers, bedrijven en particulieren wordt sterk ingezet om energiebesparing,
energie opslag en energie-opwek dichtbij de verbruiker. Hier zal de komende jaren sterke focus op
liggen.

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/nietakoestisch geluid). Bovendien hebben omwonenden vanuit de grondwet recht op bescherming:
hiervoor wordt verwezen naar Artikel 21 en Art 22 van de Grondwet.
In 2026 vindt herijking van het beleid plaats op basis van de stand van zaken en inzichten op dat
moment. Tot 2026 worden daarom in ieder geval geen aanvragen voor windturbines boven 25 meter
as-hoogte in behandeling genomen.
Aan het streven om energieneutraliteit te realiseren zónder hoger windturbines met een as-hoogte
boven de 25 meter liggen voor de gemeente Bronckhorst drie belangrijke redenen ten grondslag:
1) De meest recente onderzoeken tonen aan dat sprake is van gezondheidsschade voor
omwonenden bij plaatsing van hoge windturbines. Artikel 22 van de Nederlandse Grondwet
legt de overheid de plicht op maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid.
Tot het moment dat wetenschappelijk vast staat dat er geen gezondheidsschade optreed
voor omwonenden bij plaatsing van hoge windturbines beroept de gemeente Bronckhorst
zich derhalve op het voorzorgbeginsel rondom de gezondheid van inwoners. Het is immers
de rol van de overheid zich te houden aan de Grondwet.
Ook 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.
Deze voorzorgsbeginselen worden geborgd in de Europese Richtlijnen en in de grondwet.
Onder andere 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 is een grondrecht dat bij alle plannen de gezondheid en
leefomgeving gelijk blijft of verbetert voor ieder individu.
2) De Nederlandse overheid hecht zeer grote waarde aan draagvlak vanuit inwoners bij de
realisatie van de energietransitie. Uit een representatieve enquête binnen de gemeente

Bronckhorst is gebleken dat 75% van de respondenten tegen de komst van hoge
windturbines is. Gecorrigeerd naar leeftijd, geslacht en gebied komt het resultaat uit op 64%
dat tegenstander is. Op basis van dit resultaat concluderen we dat het draagvlak voor hoge
windturbines onvoldoende is. Wij hechten grote waarde aan de mening van onze inwoners,
omdat wij ons realiseren dat we deze transitie uitsluitend kunnen doen samen met de
inwoners.
3) Er zijn veel alternatieven mogelijk om de energietransitie vorm te geven anders dan via hoge
windturbines. Binnen de gemeente Bronckhorst willen wij hier actief aan bijdragen en zijn wij
er van overtuigd dat energieneutraal worden ook zónder de komst van hoge windturbines
kan worden ingevuld.
Mochten er überhaupt op enig moment aanvragen gaan komen voor hoge windturbines, dan heeft
de gemeente daarvoor op dit moment in ieder geval al kaders opgesteld, waarbij aan initiatiefnemers
duidelijk wordt gemaakt welke kaders binnen de gemeente Bronckhorst gelden. Dat schept
duidelijkheid voor initiatiefnemers en inwoners. Deze kaders kunnen naar de toekomst verder
worden aangescherpt.
Op basis van bovenstaande zal in het RES 1.0-bod geen bijdrage vanuit de gemeente Bronckhorst
worden geleverd aan wind op land middels windturbines met een as-hoogte boven de 25 meter. Een
bijdrage in het RES-bod 1.0 voor wind kan uitsluitend gedaan worden via opwek met andere
windalternatieven (bijvoorbeeld: via windturbines met een as-hoogte tot maximaal 25 meter en
windwokkels bij particulieren). De resterende bijdrage voor de RES 1.0 zal worden gedaan vanuit
opwek via zon op dak en zon op land, waarbij de zonneladder wordt gehanteerd. Het RES 1.0-bod zal
voor Bronckhorst gemaximeerd worden op een fair share op basis van het verbruik binnen onze
gemeente.

