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Handreiking draagvlak windmolens Beekbergsebroek 
Concept na college 15 november 2016 

 

Samenvatting 

De raad gaat een besluit nemen over een gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek. In het concept 
zitten zoekzones voor drie windmolens. De raad stelde eerder dat de aanleg van windmolens van 
draagvlak afhangt. Voor een belangrijk deel is het aan duurzame energiecoöperatie deA om dat 
draagvlak te creëren. Deze notitie gaat uit van twee mogelijkheden, namelijk dat de raad kiest voor 
een reguliere procedure van een bestemmingsplanwijziging (met daarin waarborgen voor bewoners 
om hun mening te geven) of toch voor een traject van het definiëren van draagvlak.  
 
In het tweede geval komen de sporen samen in één raadsbesluit over de gebiedsvisie. Dat besluit 
komt getrapt tot stand. Eerst bepaalt de raad of er de afgelopen periode voldoende informatie 
ontstaan is om de vraag te beantwoorden of er draagvlak is. Is het antwoord ‘ ja’, dan bepaalt de raad 
meteen of er draagvlak is. Is dat draagvlak er, dan stelt hij de gebiedsvisie met zoekzones vast 
(scenario 1). Zo niet, dan gaan de zoekzones uit de gebiedsvisie (scenario 2).  
 
Wanneer de raad niet vindt dat er voldoende informatie is (scenario 3), dan moeten er aanvullende 
inspanningen worden geleverd. De raad doet dan het volgende: 

A. Hij stelt de gebiedsvisie vast inclusief, maar onder voorbehoud van de zoekzones; 
B. Hij bepaalt hoe na de inspanningen draagvlak wordt gemeten. 

 
Ad B: In deze notitie staan twee vragen centraal: (1) van welke bewoners telt de mening (over 
windmolens) mee en (2) hoe wordt die mening gemeten? Het college stelt drie mogelijke groepen 
bewoners voor: 

a) Iedereen die woont in het gebied waar enig slagschaduw- of geluidseffect mogelijk is; 
b) Alle bewoners van Apeldoorn; 
c) Een nader door de raad te noemen groep. 

 
De college stelt vier mogelijke manieren om te meten voor: 

1. Een onafhankelijke peiling (kwantitatief); 
2. Een einddebat over of het draagvlak gecreëerd is (kwalitatief); 
3. Een voorstel van deA waaruit duidelijk wordt in welke mate de bewoners van groep a), b) of c) 

de windmolen(s) daadwerkelijk adopteren middels financiële deelname, bijvoorbeeld de 
aanschaf van ‘winddelen’; 

4. Een nader door de raad te noemen methode. 
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Inleiding  
Aanleiding 
Op 15 januari 2015 besloot de raad dat er voor de Beekbergsebroek een ruimtelijk raamwerk komt. 
Dat plan (inmiddels ‘gebiedsvisie’) heeft drie thema’s: natuur, recreatie en duurzame 
energieopwekking. De gebiedsvisie kan alleen ruimte geven aan windmolens als daar draagvlak voor 
is. Omdat het begrip ‘draagvlak’ in het raadsbesluit niet nader omschreven is en voor meerdere uitleg 
vatbaar is, heeft het college daarover een notitie gemaakt.  
 
Doel 
Deze notitie is bedoeld om de raad te ondersteunen bij het gebruik van het door hem gestelde 
criterium.  
 
Proces 
In de concept gebiedsvisie is sprake van drie zoekzones voor de windmolens. De gebiedsvisie kan 
met of zonder (een aantal van) de zoekzones worden vastgesteld. Indien de visie een reservering voor 
één of meer windmolens bevat, dan wordt pas bij na de eventuele aanvraag voor een 
bestemmingsplanwijziging duidelijk of de raad ook daadwerkelijk definitief voor de turbines kiest.  
 
Omdat de notitie draagvlak een aanvulling op de gebiedsvisie is, kiest het college ervoor om de 
besluitvorming hierover parallel aan de inspraak te laten lopen. Dat houdt ook de snelheid in het 
proces. Aan het einde worden de notitie draagvlak, de eindconcept gebiedsvisie en een inspraaknota 
vastgesteld.  
 
Het is ook mogelijk dat de raad ervoor kiest om niet nader op ‘draagvlak’ in te gaan, maar dat een 
reguliere procedure voor een bestemmingsplanwijziging wordt gevolgd. Hiertoe stelt de raad eerst de 
gebiedsvisie inclusief zoekzones voor windmolens vast. In de procedure zitten waarborgen voor 
bewoners om hun mening kenbaar te maken, zoals het indienen van een zienswijze.  
 
Schematisch ziet dat er als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedures 
 

Vaststellen gebiedsvisie 
incl. zoekzones voor 

windmolens 
 

Formele aanvraag 
bestemmingsplanwijziging 

 / melding m.e.r. /  
m.e.r.-beoordeling 

 

Notitie draagvlak Gebiedsvisie 

Concept ter inzage 

Aanpassen concept, maken inspraaknota 

Collegebesluit (raadsvoorstel) 

Collegebesluit (raadsvoorstel) 

Raadsbesluit 

PMA 
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Indien de raad kiest wél voor toepassing van het criterium ‘draagvlak’ kiest, dan kan het antwoord op 
de vraag of er voldoende draagvlak voor windmolens is op verschillende momenten worden gegeven. 
Het kan ten tijde van de behandeling van de gebiedsvisie die ‘slechts’ zoekzones bevat of bij de latere 
behandeling van een eventueel ontwerp bestemmingsplan. Het college neemt als vertrekpunt dat 
zowel initiatiefnemers als bewoners gebaat zijn bij een zo vroeg mogelijke duidelijkheid. Verder is een 
vertrekpunt dat het wenselijk is om de gebiedsvisie – die al vanaf 2014 voorbereid wordt – binnenkort 
vast te stellen en aan de slag te gaan, los van een eventuele reservering voor de windmolens. 
 
Nog voor de vraag over de mate draagvlak voor de turbines, ligt de vraag of er voldoende informatie is 
om te kunnen bepalen of er draagvlak is. Dit is de eerste ‘checkvraag’.  
 
Wanneer het antwoord ‘ja’ is, dan kan de raad vervolgens beoordelen of er voldoende draagvlak is. 
Dat is de tweede ‘checkvraag’. Daarbij zijn drie scenario’s mogelijk: 

1. Concludeert de raad dat er voldoende draagvlak is, dan stelt hij de gebiedsvisie inclusief de 
zoekzones vast.  

2. Concludeert de raad dat nu al draagvlak ontbreekt, dan bevat de vastgestelde gebiedsvisie 
geen zoekzones meer. In dat scenario besluit de raad dat de formele inspraak en alle andere 
meningen die gaandeweg zijn gegeven voldoende input vormden om de gebiedsvisie zonder 
de zoekzones voor windmolens vast te stellen.  

3. De raad kan ook concluderen dat er nog onvoldoend informatie is om draagvlak te meten. De 
raad stelt dan de gebiedsvisie inclusief zoekzones vast en geeft een definitie van draagvlak 
mee, alsmede van de te volgen meetmethode, van de mogelijke uitkomsten en de kosten. Bij 
een eventueel voornemen van deA om een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging te 
gaan doen, beoordeelt de raad dan eerst de mate van draagvlak. In dit scenario is het 
vertrekpunt dat met behulp van maatregelen de milieueffecten zo klein mogelijk te houden zijn 
en dat juist een gebiedsvisie met zoekzones deA/De Wolff in de gelegenheid stelt om verder 
draagvlak te verwerven. DeA heeft nu bijna twee jaar aan bewoners voorlichting over 
windmolens gegeven. Wanneer de raad besluit om de zoekzones te handhaven, kunnen 
deA/De Wolff concrete afspraken met bewoners maken over bijvoorbeeld maatregelen, 
verdeling van de baten en deelname in de exploitatie van de windmolens. Dit maakt tastbaar 
wat sommige bewoners veelal als een belofte ervaren die mogelijk niet nagekomen kan 
worden.  

 
Schematisch ziet e.e.a. er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voornemen van initiatiefnemers voor 
aanvraag bestemmingsplanwijziging 

Is er voldoende informatie om draagvlak te 
bepalen? 

nee ja 

Is er draagvlak? Raad stelt visie inclusief zoekzones vast 
geeft een definitie van draagvlak en, 

eventueel, benoemt welke stappen zijn nog 
nodig om draagvlak te creëren 

ja nee 

Raad stelt visie 
inclusief zoekzones 

vast 

Raad stelt visie 
zonder zoekzones 

vast 

Beoordeling college: is er draagvlak? 

 

Formele aanvraag 
bestemmingsplan-wijziging 

ja 

nee 

Formele aanvraag bestemmingsplan-
wijziging / melding m.e.r. / m.e.r.-beoordeling 
 

Raadsbesluit over windmolens * 
 

Zoekzones gaan uit 
gebiedsvisie 

Raadsbesluit over windmolens * 
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* = mits aan alle gebruikelijke, ruimtelijke toetsingscriteria wordt voldaan 

 
Rollen en verantwoordelijkheden 

College 
Bij de gebiedsvisie zijn er duidelijke voor- en tegenstanders, bewoners zonder expliciete mening en 
degenen die misschien hun standpunt laten afhangen van de informatie die zij (nog) krijgen. Het 
college vindt dat draagvlak en de mate waarin bewoners zich zorgen maken samenhangt met een 
goede, onafhankelijke informatievoorziening en een transparant proces. Daar heeft het zich voor 
ingespannen. Zo is aan deA en De Wolff gevraagd om, ook al is er nog geen sprake van een 
wettelijke procedure, zo objectief mogelijke gegevens bij het verwerven van draagvlak te gebruiken. 
Dat is inderdaad en in overleg met de OVIJ gedaan. Vanaf half juli 2016 stonden er vragen, 
antwoorden en filmpjes over de gebiedsvisie en de windmolens online. Verder zijn individuele 
gesprekken met bewoners gevoerd en waren er bijeenkomsten, zoals op 22 juni en 13 september 
2016. 
 
Raad 
De democratische verantwoordelijkheid om de mate van draagvlak te beoordelen ligt bij de raad. Het 
is aan hem om - net als bij andere onderwerpen - zich te oriënteren. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten 
bij te wonen of door bewoners te woord te staan.  
 
DeA 
De strekking van het raadsbesluit van 15 januari 2015 was dat toenmalig bekende initiatiefnemers bij 
het maken van de gebiedsvisie meegenomen zullen worden. Duurzame energiecoöperatie deA zou 
daarnaast zelfstandig bewoners voorlichten over haar wens om windturbines te bouwen. DeA heeft 
o.a. zogeheten keukentafelgesprekken gevoerd, een excursie naar een windmolen in Deventer 
georganiseerd en twee inloopavonden op het eigen kantoor gehouden. Een erkend bureau heeft in 
opdracht van deA en De Wolff een rapport over geluid en slagschaduw gemaakt. Vanaf 1 oktober 
2016 was dit openbaar. Het is aan deA - een vereniging met Apeldoornse leden - om op basis van alle 
informatie een eigen afweging te maken over het bereikte draagvlak in relatie tot haar inspanningen, 
draagkracht en haar verdere betrokkenheid als initiatiefnemer en kennispartner bij het duurzame 
energiebeleid. 
 
Omgevingsdienst Veluwe Ijssel (OVIJ) 
Het college heeft zich bij alle informatie over windmolens die aangereikt is steeds laten adviseren door 
de OVIJ. De OVIJ was ook beschikbaar voor om uitleg aan bewoners en wijk- en dorpsraden te 
geven. 
 
Wijk- en dorpsraden 
De college kent de raden als gesprekspartner. De raden kunnen in het proces van de gebiedsvisie de 
stemming onder en de behoefte van bewoners doorgeven, vanuit het perspectief van zowel voor- als 
tegenstanders. Zo nodig adviseren de raden over (een aanpassing van) de informatievoorziening en 
andere communicatie door de gemeente. Hiermee ondersteunen de raden een goede procesgang en 
discussie. De wijkraad Zuid-Oost heeft een brief met vragen aan het college gestuurd. In de 
Beekbergsebroek is een bewonerscollectief tegen de windmolens ontstaan (contactpersoon: mevr. 
Veldhuis). Het collectief heeft o.a. handtekeningen aan de portefeuillehouder aangeboden. Het 
collectief staat los van de wijk- en dorpsraden, maar functioneert wel in samenwerking met hen.  
 

Onderzoeken van draagvlak 
Afbakening 
Het verwerven van draagvlak door deA kan niet zonder dat zij informatie heeft over het voorlopige 
aantal en de voorlopige plek, hoogte en mogelijke milieueffecten van de turbines. Het college hanteert 
daarom de volgende afbakening: 
 
In de Beekbergsebroek gaat het om drie zoekzones voor windmolens van maximaal 200 meter hoog. 
De windmolens zijn één van de manieren om het door de raad gekozen thema ‘duurzame energie’ in 
te vullen. De uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020 noemt het belang van windenergie, maar 
legt geen claim op de Beekbergsebroek (over de gebiedsvisie is immers nog geen besluit genomen).  
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Rondom de windmolens moeten wel afstanden worden aangehouden in verband met eventuele 
geluids- en slagschaduwoverlast. De zoekzones in de gebiedsvisie zijn gepositioneerd op basis van 
ervaringsgegevens, literatuur en onderzoek van deA en De Wolff en  te respecteren wettelijke kaders. 
Voor geluid geldt dat de afstand naar De Maten gemiddeld anderhalf keer zo groot is dan de wettelijke 
norm voorschrijft. Voor de Beekbergsebroek zelf is waarschijnlijk alleen de minimumnorm haalbaar, 
met als kanttekening dat er nog geen type turbine gekozen is en dus de precieze geluidseffecten nog 
niet bekend zijn. Over slagschaduw is met De Wolff besproken dat er maximaal 6 uur per jaar overlast 
mag zijn. Dit is veel minder dan waartoe de wettelijke norm kan leiden, namelijk meer dan 100 uur.  
 
Gelet op de gewenste hoogte van de windmolens, is het onvermijdelijk dat bewoners de turbines zien, 
hoe de zoekzones ook in de gebiedsvisie staan. Een gevoel van horizonvervuiling is daarbij 
afhankelijk van vele factoren, zowel ruimtelijke (bebouwing, groen en afstand) als persoonlijke 
(‘smaak’). Het college neemt de zichtbaarheid en het stedenbouwkundige effect op Apeldoorn en het 
buitengebied als een gegeven. Randvoorwaarde bij eventuele bouw is wel dat de turbines een 
lijnopstelling krijgen.  
 
Scenario drie 
Bij scenario drie doet zich de situatie voor dat de raad constateert dat er nog onduidelijkheden zijn. In 
dat geval stelt de raad de gebiedsvisie met zoekzones vast, geeft de raad mogelijke aanwijzingen 
over wat nog in relatie tot draagvlak onderzocht moet worden én definieert de raad hoe hij later - 
mocht er een bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd - bepaalt of er daadwerkelijk draagvlak 
voor de windmolens is.  
 
Het meten van draagvlak is complex en hangt nauw samen met bijvoorbeeld de kennis die 
respondenten hebben, met de manier waarop vragen worden gesteld en het moment en de 
omstandigheden van dat moment. Een goede vraagstelling betekent vooraf formuleren van 
vertrekpunten en deze vraagt allerlei afbakeningen. Anders gezegd: over de onderzoeksopzet moet 
van te voren consensus zijn. Is die er niet, dan zal de gemeten uitkomst ter discussie staan 
 
Doelgroep 
Rondom de windmolens zijn diverse contouren voor geluids- en slagschaduweffecten te trekken (zie 
bijlagen 1 en 2). Het college stelt voor bij een afweging bij welke bewoners draagvlak wordt gemeten 
te kiezen uit drie groepen bewoners:  
 

1. Iedereen die woont binnen het gebied waar nog sprake kan zijn van enige overlast door geluid 
of slagschaduw. Bij geluid gaat het vooral om een aantal bewoners in de Beekbergsebroek 
(de rode lijn in bijlage 1). Bij slagschaduw gaat het om een groot deel van de 
Beekbergsebroek en een zuidelijk deel van De Maten (de groene lijn in bijlage 2). Hier kan  
gemiddeld tussen 0 en 6 uur slagschaduw optreden. Omdat de geluidscontour in de 
Beekbergsebroek grotendeels, maar niet helemaal binnen slagschaduwcontour valt, wordt 
gekozen voor het meetellen van alle bewoners in de Beekbergsebroek. In beide gebieden 
gaat het om zowel voor- als tegenstanders; 

2. Alle bewoners van Apeldoorn: voor- en tegenstanders; 
3. Een door de raad zelf te kiezen groep. 

 
Methoden van meten 
Model 1: onafhankelijke peiling (kwantitatief) 
De raad bepaalt hoeveel aanvullende tijd deA voor het draagvlak verwerven heeft. Vertrekpunt is dat 
deA op basis van een gebiedsvisie die zoekzones bevat concrete afspraken met een aantal bewoners 
kan maken over compensatie en voordelige deelname aan de exploitatie. Het kunnen maken van 
afspraken is in dit model een belangrijke, maar niet dé indicatie van draagvlak. Aan deA wordt niet 
meegegeven hoeveel afspraken zij minimaal moet maken. 
 
DeA gaat aan de slag. Zodra deA ervoor kiest om een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging 
in te dienen, peilt de gemeente hoeveel draagvlak er is, nadat de raad eerder de onderzoeksopzet 
inclusief een drempelwaarde (bijvoorbeeld de helft plus 1) gefiatteerd heeft.  
 
Model 2: einddebat (kwalitatief) 
DeA gaat aan de slag en in plaats van een peiling houdt de raad een einddebat over of en hoe de 
inspanningen het draagvlak vergroot hebben. De uitkomst bepaalt of deA een 
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bestemmingsplanwijziging kan aanvragen. Ook bij dit model spreekt de gemeente niet met deA af met 
minimaal hoeveel bewoners zij afspraken moet maken. Het verschil met model 1 is dat het einddebat 
een kwalitatief karakter heeft. 
 
 
 
Model 3: adoptie 
In dit model is de veronderstelling dat draagvlak tot uiting komt in de mate waarin bewoners de 
windmolen(s) daadwerkelijk adopteren middels financiële deelname, bijvoorbeeld de aanschaf van 
‘winddelen’, en in de mate waarin deA met bewoners afspraken over eventuele compensatie maakt. 
Hierbij dient vooraf bepaald te worden op welke doelgroep dit model van toepassing is. Ook dient 
vooraf bepaald te worden of er drempelwaarden zijn en zo ja, wat die drempelwaarden zijn. Deze 
keuzes hangen samen met de wens om een einddebat (kwalitatief) of om de cijfers ‘voor zich te laten 
spreken’ (kwantitatief). 
 
Model 4: eigen keuze 
Nader door de raad te bepalen variant. 
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Bijlage 1: geluidscontour volgens bureau Pondera 
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Bijlage 2: slagschaduwcontouren volgens bureau Pondera 
 

 
 




