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Onderwerp: Windenergie 

Gestelde vragen ter verduidelijking tijdens en na de PMA van 11 juli 2019 – beantwoording raadsopdracht windenergie 

Beantwoording d.d. 9 september 2019 

 

 Vraag Antwoord 
 

  
Doel en samenhang met ander beleid/opgaven 

 

1. Wat is het doel? Wat is de noodzaak? Op termijn wil de gemeente Apeldoorn energieneutraal zijn. Dit betekent dat binnen de 
gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt. 
Bekeken is welke mix van energiebronnen daarbij hoort. Bij deze ‘energiemix’ wordt op 
dit moment ervan uitgegaan dat op termijn zo’n 8% van de benodigde opwek van 
duurzame energie binnen de gemeente Apeldoorn met behulp van windenergie 
gerealiseerd wordt. Dat komt met de huidige kennis overeen met 30 windturbines. De 
gemeenteraad heeft specifiek voor windenergie een opdracht geformuleerd voor het 
college van b en w. Aan Pondera Consult is gevraagd de gemeente te ondersteunen bij 
een deel van deze opdracht, namelijk het formuleren van een Apeldoorns normenkader 
voor toepassing van windenergie en een nadere verkenning welke locaties geschikt zijn 
voor het plaatsen van windturbines. 
 

2. Waar staat het proces nu en wat is het vervolg? Wie wordt 
daarbij betrokken? 

Op de politieke markt van 12 september consulteert het college van b en w de 
gemeenteraad. Het college beantwoordt met een brief aan de gemeenteraad de 
raadsopdracht over windenergie van eind 2017. Drie punten stonden daarin centraal:  
 

a) Het streven naar een energieneutraal Apeldoorn zoveel mogelijk te realiseren; 
voor zover nodig kan gebruik van buiten Apeldoorn opgewekte duurzame 
(wind)energie een aanvullend instrument zijn ter verwezenlijking van de 
ambities van de energietransitie. 
 

b) Het college opdracht te geven om nader onderzoek te doen naar alternatieven 
voor de opwekking van windenergie met windturbines binnen de 
gemeentegrenzen. 
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c) Het college de opdracht te geven om een eigen Apeldoorns normenkader voor 
toepassing van windenergie te formuleren 

 
Om deze raadsopdracht te kunnen beantwoorden is onder andere bureau Pondera 
consult BV gevraagd een verkenning uit te voeren en advies te geven. Het college 
vraagt op een aantal punten om consultatie voor het door het college gewenste vervolg, 
samengevat: 
 

a) vervolgstudie naar ontwikkelkansen op de aangewezen locaties; 
b) een normenkader gekoppeld aan deze locaties, gericht op zorgvuldigheid, dat 

wil zeggen procesvoorwaarden voor voldoende participatie en nadere 
onderzoekseisen, met betrokkenheid hierin van belanghebbende partijen als 
dorps- en wijkraden; 

c) afstemming met mede-overheden als de provincie op het gericht wegnemen 
van belemmeringen voor het realiseren van windmolens op termijn, in het 
bijzonder aan de A1; 

d) inbreng van de opgedane kennis in de planvorming van de Omgevingsvisie en 
de RES. 

 

3. Hoe verhoudt de beantwoording van de raadsopdracht en 
uitgevoerde verkenning door de gemeente Apeldoorn zich 
met het provinciebeleid met betrekking tot windenergie? 
Hierin staan de uitgangspunten: 

1. Plaatsing in combinatie met infrastructuur van 
(water)wegen en railverbindingen 

2. Combinatie met regionale bedrijventerreinen 
3. Combinatie met intensiveringsgebieden 

glastuinbouw 
4. Combinatie met agrarische 

productielandschappen 
Verder is het provinciebeleid beschermend met betrekking 
tot natuurwaarden. 

Algemeen 
Bij de verkenning naar mogelijk geschikte locaties is ook het beleid van de provincie, 
zoals opgenomen in de omgevingsvisie en omgevingsverordening betrokken. Wanneer 
de gemeente als vervolgstap beleid uitwerkt voor windenergie, dan is het 
provinciebeleid kaderstellend. Het komend jaar werkt de gemeente in samenwerking 
met andere regiogemeenten en provincie aan een regionale energiestrategie (RES), 
met daarin ook aandacht voor windenergie. 
 
Uit de verkenning naar mogelijk geschikte locaties blijkt dat er wettelijke belemmeringen 
zijn in de combinatie van windmolens met infrastructuur, natuur en bedrijventerreinen. 
Het college van b en w wil als vervolg verder verkennen, met mede-overheden als de 
provincie, welke mogelijkheden er zijn op het gericht wegnemen van belemmeringen 
voor het realiseren van windmolens op termijn op gewenste locaties. 
 
Infrastructuur 
Voor locaties op de Veluwe -inclusief de A1- gelden meerdere wettelijke eisen die de 
bouw van windmolens belemmeren. Zoals bijvoorbeeld Europese en provinciale regels 
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met betrekking tot natuurbescherming. Deze wettelijke eisen beperken de 
mogelijkheden voor de bouw van windmolens op korte termijn. 
 
Bedrijventerreinen 
De Apeldoornse bedrijventerreinen hebben te maken met meerdere wettelijke normen 
die de bouw van windturbines  belemmeren. Zoals geluidscontouren van nabij gelegen 
woningen (480 meter bij elke woning), beperkingen voor de bouwhoogte vanwege 
vliegveld Teuge, de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en afstandsnormen bij 
bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. 
 
Natuur 
Windturbines hebben effect op het uiterlijk van het landschap en natuurwaarden. 
Bureau Pondera heeft onderzocht welke mogelijk geschikte locaties overblijven als aan 
alle wettelijke normen voor windmolens wordt voldaan. Dat hebben ze gedaan door alle 
gebieden uit te sluiten waar volgens wettelijke eisen geen windmolens gebouwd mogen 
worden (onder andere normen voor veiligheid, geluidshinder, afstand tot bebouwing, 
vliegvelden, militaire objecten et cetera). Dan blijven deze 5 locaties over. Het college 
van b en w wil vervolgonderzoek wat de ontwikkelkansen zijn op de locaties. Dan wordt 
ook het effect op natuur en landschap verder onderzocht. De nabijheid van Natura2000 
en de aanwezigheid van stiltegebieden op de locaties noemt bureau Pondera daarbij 
als aandachtspunt. 
 

4. Indien de gemeente besluit geen initiatieven te willen 
toelaten, heeft de Provincie dan de mogelijkheid om 
plaatsing dwingend op te leggen? 
 

De provincie kan met een aanwijzing komen, een zogeheten ‘inpassingsbesluit’, 
bijvoorbeeld om gebieden aan te wijzen of voor een concreet initiatief de wettelijke 
ruimtelijke procedure te starten en tot een inpassingsplan te komen. 
 

5. Wordt er door de gemeente ook gekeken naar toekomstige 
planologische (en andere) ontwikkelingen waarin 
windmolens evt. meegenomen kunnen worden? 

In de verkenning naar mogelijk geschikte locaties heeft bureau Pondera rekening 
gehouden met de op dit moment bekende grotere ruimtelijke ontwikkelingen in de 
gemeente Apeldoorn, te weten de uitbreiding van woonwijk Zuidbroek en uitbreiding 
van bedrijventerrein Ecofactorij 2. Toekomstige ontwikkelingen is ook een 
aandachtspunt bij vervolgstudie naar de kansrijkheid per locatie. 

6. Zou er niet eerst sprake moeten zijn van een 
omgevingsvisie op windmolens en het landschap voordat 
er evt. locaties aangewezen worden? Wat is de relatie met 
de visie van de gemeente Apeldoorn is op de inrichting van 

Bij het opstellen van het normenkader voor windturbine-initiatieven worden de 
bestaande beleidskaders voor de ruimtelijke leefomgeving in Apeldoorn betrokken. Hoe 
met windenergie op termijn om te gaan is een onderwerp van de nieuwe gemeentelijke 
omgevingsvisie die komend jaar wordt afgerond.  
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haar grondgebied in het algemeen en voor de 
buitengebieden in het bijzonder? 

 

7. Is er een begroting voorhanden, zo ja hoe is deze getoetst 
en door wie?  

Voor het opstellen van een normenkader en het verrichten van vervolgstudie door de 
gemeente zijn er middelen. De gemeente heeft op dit moment geen voornemens of 
begroting om zelf als initiatiefnemer windturbines te realiseren of daarin te mede te 
investeren. 

  
Verkenning door bureau Pondera 

 

8. Hoe is tot de locaties gekomen? Waar is naar gekeken? 
Welke criteria zijn opgesteld, wie heeft ze opgesteld en hoe 
zijn deze getoetst? 

De gemeente heeft opdracht gegeven aan bureau Pondera voor het verkennend 
onderzoek. Leidraad daarvoor was de Raadsopdracht windenergie van de 
gemeenteraad van najaar 2017, om te verkennen welke locaties mogelijk geschikt zijn 
voor windenergie. Gekozen is voor een overzicht op basis van technisch-ruimtelijke en 
wettelijke aspecten en daarnaast Pondera advies te vragen waaruit ‘bovenwettelijke’ 
normen zouden kunnen bestaan specifiek voor Apeldoorn. Voor meer inzage is 
aanvullend ook een algemene landschappelijke en ecologische analyse gedaan.  
Voorafgaand aan het opstellen van het eindrapport zijn de conclusies gepresenteerd 
aan de betrokken vakdisciplines van de gemeente en deskundigen van de 
Omgevingsdienst Veluwe IJssel: ambtelijke deskundigen op het gebied van planologie, 
stedenbouw, landschap, milieu en ecologie. Een verder uit te werken normenkader zal 
de definitieve criteria aangeven voor initiatieven voor de ontwikkeling van windturbines. 
Meer uitleg over de opdracht en de opzet van de verkenning staat in het eindrapport 
van bureau Pondera. 

9. Gaat het om windturbines of om windmolens? Beide termen worden gebruikt, bedoeld wordt hetzelfde. Windmolen is een oudere en 
algemenere term dan windturbine. Windmolens hoeven niet alleen als doel te hebben 
om wind om te zetten in energie. Dat is wel het enige doel van een windturbine. Bij de 
raadsopdracht windenergie en de verkenning naar mogelijk geschikte locaties gaat het 
om windturbines. 

10. Is er overleg met defensie geweest? Bureau Pondera heeft als onderdeel van de verkenning overleg gehad met defensie. 
Defensie heeft ingesproken tijdens de PMA van 11 juli en een schriftelijke reactie op het 
eindrapport ingezonden over de eindrapportage en daarover is een gesprek geweest 
met de gemeente. Defensie ziet de aanwezigheid van de radarpost bij Milligen als een 
harde belemmering. 
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11. Zijn er windmetingen uitgevoerd in de Veldhuizen? Er zijn, in dit stadium van verkenning voor mogelijk geschikte locaties in het algemeen 
binnen de gemeente Apeldoorn, geen windmetingen uitgevoerd. 

12. In de directe omgeving van het omcirkelde gebied nummer 
4, zijn op de Pondera kaart nog een aantal kleine witte 
vlekken zichtbaar. Zijn dit, ondanks dat Pondera ze niet 
expliciet heeft omcirkeld, ook potentiële 
plaatsingsmogelijkheden? 

Deze kleine plekken zijn weliswaar op basis van de ruimtelijke en wettelijke verkenning 
technisch gezien mogelijk geschikt, maar zo beperkt van omvang dat het niet loont 
verder vervolgstudie te doen hoe kansrijk ze in de praktijk zijn als aparte zoeklocaties.   

13. Waarom bevatte het onderzoek uitgevoerd door Pondera 
meer dan alleen de objectieve basisvariant en zijn er 
verdere varianten aangegeven? 

De kern van het verkenningsrapport van bureau Pondera betreft het in beeld brengen 
van ruimtelijk-technische en wettelijke aspecten. Dit geeft een overzicht van het aantal 
mogelijk geschikte locaties en de maximale potentie van het aantal molens dat op korte 
termijn in de huidige situatie. Deze ‘basisvariant’ heeft als resultaat 5 locaties, met in 
totaal maximaal 10 windturbines met afmetingen van 120 meter ashoogte en 120 
rotordiameter. Dat is minder dan de ingeschatte opgave van 20 windturbines in 2030 en 
30 op langere termijn. Onder andere op basis van een landschappelijke analyse en 
ecologische risico-analyse heeft het bureau daarom in beeld gebracht welke varianten 
ontstaan als je anders met belemmeringen of met de opgave zou kunnen omgaan. Ook 
geeft het informatie wat erbij komt kijken als op locatie vervolgstudie gedaan wordt naar 
kansen en risico’s. 
 

  
Overlast: geluid, slagschaduw, licht 

 

14. Is er onderzocht welk effect de ontwikkeling van 
windmolens op de genoemde locaties heeft wat betreft het 
geluid, schaduwval en lichtvervuiling? 

In hoofdstuk 2 van het rapport geeft bureau Pondera uitleg op welke onderdelen van 
hinder en tot in welke mate hinder onderdeel was van de verkenning. In deze fase van 
algemene studie naar mogelijk geschikte locaties voor het hele grondgebied van de 
gemeente Apeldoorn speelt met name geluidhinder. Slagschaduw is in dit stadium 
lastig op de kaart aan te geven, moet op exacte locatie verder geanalyseerd worden. In 
de verkenning heeft Pondera daarvoor dezelfde vuistregel als voor geluid gebruikt. 

15. Bij windmolens gelden veel meer geluidscontouren dan 
decibellen. Waarom heeft de gemeente zich daar niet in 
verdiept? 

In deze fase van algemene verkenning naar mogelijk geschikte locaties op basis van 
ruimtelijk-technische en wettelijke aspecten is wat betreft geluidhinder gebruik gemaakt 
van algemene vuistregels over aan te houden afstand tot geluidgevoelige objecten, op 
basis van geluidbelasting in decibel. Om de exacte effecten van de windturbine(s) op 
locatie in beeld te brengen is een nader onderzoek vereist.  
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16. In hoeverre is er MER plicht?  Bureau Pondera geeft daarover de volgende informatie: 
Op grond van nationale en Europese wetgeving is een m.e.r. voorgeschreven voor 
projecten met mogelijk aanzienlijke milieugevolgen. De verplichting hangt af van de 
aard en omvang van de activiteit én de locatie. Deze activiteiten en het te nemen 
besluit staan in het Besluit milieueffectrapportage, de oprichting van een windpark is er 
één van (categorie D22.2). Voor windparken met een gezamenlijk vermogen van 15 
MW of meer, of bestaande uit 10 windturbines of meer geldt: 

- een plan-m.e.r.-plicht voor een wijziging of vaststelling van het 
bestemmingsplan of inpassingsplan; 

- een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de omgevingsvergunning. 
 
Voor kleinere windparken kan een m.e.r.-plicht ook aan de orde zijn. Dit heeft te maken 
met de plaats van een project. Er geldt een (plan) m.e.r.-plicht voor een project en 
ruimtelijk plan in of nabij een Natura2000 gebied waarvoor een Passende Beoordeling 
nodig is. Dit is een voorgeschreven onderzoek in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998.  
 
Wanneer en hoe de m.e.r. een rol speelt in het vervolg binnen Apeldoorn wordt nog 
nader bekeken, als deelvraag bij het opstellen van een normenkader. 

17. Worden waardeverminderingen op eigendommen zoals 
grond en onroerend goed (door de gemeente) 
gecompenseerd? 

Veranderingen in de omgeving kunnen invloed hebben op de waarde van vastgoed, 
zoals woningen. Denk aan nieuwbouw, een gewijzigd bestemmingsplan, de bouw van 
een bedrijven- of evenemententerrein of de bouw van een windpark. Het is niet gezegd 
dat deze veranderingen altijd leiden tot woningwaardedaling. Onderzoek van de Vrije 
Universiteit en de Universiteit van Amsterdam laat zien dat de plaatsing van een 
windmolen binnen een straal van twee kilometer van de woning kan zorgen voor een 
lagere woningprijs. Het maakt daarbij niet uit of het om één molen of meerdere molens 
gaat. Het is zogezegd de eerste molen die het effect veroorzaakt, windmolens daarna 
veroorzaken dit effect niet (nog eens). 
 
Net als bij andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld woningbouw, is het 
mogelijk dat er sprake is van waardevermindering door ‘planschade’, door bijvoorbeeld 
een nieuw bestemmingsplan, die in aanmerking kan komen voor compensatie. Een 
verzoek voor schadevergoeding kan dan worden ingediend bij de gemeente. Informatie 
in het algemeen over planschade vindt u op www.rijksoverheid.nl  (zoek op 
‘planschade’) 
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Gezondheid, welbevinden en milieu 

 

18. Past de gemeente Apeldoorn het voorzorgsbeginsel van 
milieu en gezondheid ook toe in het kader van de 
gezondheid en welzijn van zijn bewoners bij de bouw van 
de voorgenomen windturbines in deze omgeving en waar 
blijkt dat uit? 

Het is de wens van het college dat (bovenwettelijke) eisen op dit terrein komen in het 
nader op te stellen kader. Het college beoogt hiervoor eind van het jaar tot concept-
normenkader te komen waaraan Apeldoornse initiatieven en planprocessen voor 
windturbines aan dienen te voldoen. 

19. De Raad van State heeft uitspraak gedaan o.a. met 
betrekking tot het plaatsen van windturbines in het 
zeehaven en industriegebied van Delfzijl. In deze zaak is 
niet bewezen dat de activiteit beschermde natuurgebieden 
niet schaadt met extra stikstof. In Uddel, Milligen is dit 
uiteraard Kroondomein ’t Loo en aanpalende 
landschappen. Wat betekent deze uitspraak voor het 
verdere proces voor ontwikkeling van windmolens in 
Apeldoorn?  

De gemeente bestudeert op dit moment welk invloed de uitspraken hebben op de 
ontwikkeling van windmolens binnen de gemeente Apeldoorn. Op dit moment zijn er 
geen concrete initiatieven en dus geen planprocedure voor de ontwikkeling van 
windturbines in Apeldoorn waarop de uitspraak gevolgen heeft. 

20. In het verkenningsrapport van Pondera is geen 
risicoanalyse te vinden over het welbevinden van de mens 
betreffende zijn gezondheid en sociale aspecten bij de 
plaatsing van windturbines. Wat is de reden daarvan? In 
hoeverre is er rekening gehouden met (internationale) 
wetenschappelijke onderzoeken?  
Hoe wordt in het vervolg de ervaring van bewoners cq 
bedrijven en recreanten met betrekking tot het plaatsen en 
ondervinden van het nut c.q. overlast van windturbines 
onderzocht en opgepakt? 

In de verkenning uitgevoerd door bureau Pondera komen de wettelijke aspecten aan 
bod die te maken hebben met het welbevinden van mensen, zoals hinder en externe 
veiligheid. 
Al zijn er de nodige publicaties op internet te vinden, de door ons benaderde 
adviesbureaus geven aan dat op dit moment er geen eenduidig wetenschappelijk 
bewijs dat er een directe relatie is tussen windmolens en gezondheidsschade, wanneer 
aan de wettelijke normen wordt voldaan (met name de normen die te maken hebben 
met gezondheid, zoals geluidshinder, slagschaduw et cetera). Dit betekent niet dat 
omwonenden geen overlast kunnen ervaren door de komst van windmolens, of dat er 
geen gezondheidsgevolgen kunnen zijn. 
 
Het is de wens van het college om in het uit te werken normenkader voor initiatieven 
bovenwettelijke eisen te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en 
draagvlak/betrokkenheid van belanghebbenden, zoals omwonenden en ondernemers 
en belangenorganisaties. 
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Veiligheid 

 

21. In hoeverre heeft u onderzoek gedaan naar het risico van 
(bos)brandrisico door windturbines? 
 
De Risico Index Natuurbranden Veluwemassief geeft een 
verhoogd risico aan. Heeft de gemeente dit onderzocht en 
meegenomen in de overweging deze plaatsen aan te 
wijzen? 
 
In hoeverre is er een risico-inventarisatie en risicoanalyse 
bij brand in de soort type windturbine onderzocht de 
gemeente voor ogen heeft voor de voorgenomen locaties? 
 
Is er nagedacht over verschillende scenario’s als basis van 
een noodplan, vluchtweg/vluchtmethode voor de mensen 
die in de naaste omgeving wonen en voor beschermde 
dieren die hier hun leefgebied hebben? Heeft de 
gemeenteraad deze risico’s bij een eventuele brand en de 
veiligheid onderzocht?  

Veiligheidsrisico’s als brandgevaar zijn in deze fase van verkenning naar mogelijk 
geschikte locaties nog niet betrokken. Het zijn punten om te betrekken bij de door het 
college gewenste vervolgstudie naar de kansrijkheid per locatie en verdere 
planprocedure voor bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening. Ook wil het 
college dat bij het opstellen van een normenkader verder bekijken welke 
bovenwettelijke zorgvuldigheidseisen worden opgenomen. 

  
Natuurwaarden 

 

22. Is er onderzoek gedaan naar de mogelijke verstoring door 
de komst van windturbines van de wildviaducten over de 
N302 en N344? Is er onderzoek gedaan naar het effect van 
de migratie van roodwild, reeën, reptielen e.d. vanaf het 
ecoduct aan de zuidkant richting de windmolen moeten om 
daarvandaan verder te gaan richting het noorden? 

Bureau Pondera heeft bij de verkenning naar mogelijk geschikte locaties een algemene 
ecologische risico-analyse uit laten voeren door bureau Waardenburg. Het betreft een 
oriënterend haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de natuurwaarden in de 
gemeente. De conclusies van het bureau zijn als bijlage bij het eindrapport van 
Pondera gevoegd. 
De aandachtspunten voor divers habitattypen en soorten zijn per deelgebied van de 
gemeente beschreven, als ook de aandachtspunten die dat geeft bij de ontwikkeling 
van windturbines.  
 
Onderzoek naar de effecten van windturbines per specifieke locatie is in dit stadium 
nog niet gedaan, dat is onderdeel van vervolgstudie naar de kansrijkheid en bij verdere 

23. Is er onderzoek gedaan naar de vleermuizen die hier 
vliegen en foerageren? 

24. Is er onderzoek gedaan wat voor een effect de windmolen 
heeft op de (bijzondere) vogels die in het gebied leven? 



9 
 

25. Is er onderzoek gedaan in hoeverre met de komst van 
windmolens er nog bijen gehouden kunnen worden in dit 
gebied? 

planprocedures als er sprake is van concrete planinitiatieven. De wildviaducten en 
genoemde diersoorten zijn daarbij aandachtspunt. 
 

  
Toerisme/recreatie 

 

26. Telt het welbevinden van de verblijfs- en dagrecreanten in 
het Apeldoorns buitengebied niet mee?  

Bij recreatieterreinen/vakantieparken is wettelijk geen sprake van geluidgevoelige 
objecten voor het bepalen van geluidscontouren. Daarom zijn deze in dit stadium, 
waarbij op basis van ruimtelijk-technische en wettelijke aspecten verkend is wat 
mogelijk geschikte locaties zijn, nog niet meegenomen. 
Dit wil niet zeggen dat windmolens geen inbreuk kunnen betekenen op de het 
welbevinden van verblijfs- en dagrecreanten of dat er geen sprake is van mogelijke 
inkomstenderving.  
Het college wenst dat het op te stellen normenkader dat er bovenwettelijke eisen 
worden opgenomen, zoals onderzoek naar een economische effectrapportage, zoals 
het effect op het functioneren recreatieterreinen. 

27. Wat is de reden dat er geen rekening is gehouden met de 
aanwezigheid van vakantieparken zoals Caitwickerzand?
  

28. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar mogelijke 
inkomstenderving aan (recreatie)bedrijven? 

29. Heeft de gemeente gekeken naar de gevolgen voor ernstig 
gehandicapte mensen, die een vakantie kunnen houden in 
de Veldhuizen in een zorg/vakantiewoning van de 
Nationale Vereniging de Zonnebloem? 

 




