
     

 

Amendement - Alle criteria zijn belangrijk

De raad besluit, in vergadering bijeen op 26 januari 2023,  bij het ontwerpbesluit bij raadsvoorstel 
Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie (D/22/078263) in zijn geheel te vervangen door:

De raad besluit:
1. Niet in te stemmen met de keuze voor de Reijerscop als zoekgebied voor grootschalige 

windenergie voor de periode tot 2030 op basis van de gebiedsvergelijking voor windenergie. 
2. Het college opdracht te geven om voor grootschalige windenergie vanaf de tekentafel opnieuw 

te starten waarbij inwoners worden betrokken in een participatie en de volgende elementen 
worden meegenomen: 
 Gezondheidsaspecten (meer dan alleen de afstand)
 Inpassing in het landschap
 Energienetwerk
 Draagvlak (is het resultaat van participatie)
 Exploitatie en realisatie
 De Rijksafstandsnorm
 RIVM onderzoek naar gezondheid
 Plan MER 

3. Het college opdracht te geven om in beide gebiedsprocessen in ieder geval mee te nemen:
a. Aanvullend onderzoek in het zoekgebied naar:

i. Biodiversiteit en vogelstand
ii. Bodemkwaliteit, bodemdaling en waterhuishouding

iii. Businesscase en marktverkenning
iv. Combinatiemogelijkheden met stroomafname in het gebied

b. Zo snel mogelijk een participatieproces met bewoners te starten
i. Issues, zorgen en wensen die leven in het gebied bij omwonenden

ii. Mogelijke oplossingen die omwonenden hiervoor zien
iii. Het verkennen van wat de komst van energieprojecten kan opleveren voor het 

gebied en omwonenden
c. In ieder geval de nog vast te stellen Rijks-afstandsnorm en de RIVM-normen mee te 

nemen in het proces (link).
d. De Europese richtlijnen voor Windturbines mee te nemen die in een plan MER vereist 

zijn

Toelichting
Wij verzoeken het college om terug te gaan naar de tekentafel om objectieve criteria verder te 
formuleren op onderstaande onderdelen 

Die criteria die gebruikt moeten worden bij het onderzoek en de gebiedsvergelijking: :
 Gezondheidsaspecten (meer dan alleen de afstand)
 Inpassing in het landschap
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https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid


     

 

 Energienetwerk
 Draagvlak (is het resultaat van participatie)
 Exploitatie en realisatie
 De Rijksafstandsnorm
 RIVM onderzoek naar gezondheid
 Plan MER 

Monique Verheyen, LijstvanderDoes
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