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Inleiding 
De gemeenteraad van Berkelland wil het RODE-beleid1 herijken om windinitiatieven goed te 
kunnen beoordelen. Na een aantal expertmeetings, zal er een oordeelvormende fase zijn en 
dit leidt uiteindelijk tot een besluit over een herijkt RODE beleid. 
 
De Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Windenergie (BAWE) gaat, net als de gemeente, voor 
een energieneutrale gemeente. Het is duidelijk dat we zonder ‘eigen’ windmolens deze ambitie 
niet gaan halen. BAWE wil door het maximaliseren van de burgerparticipatie de lusten van 
eigen windmolens zo veel mogelijk binnen de gemeentegrenzen laten vallen. Vanuit die 
ambitie én visie, wil BAWE u graag enkele aandachtspunten meegeven bij uw afwegingen 
over de herijking van het RODE beleid.  
 
Wij baseren ons hierbij op onze visie als coöperatie, onze ervaringen in het project Avinkstuw, 
de ervaringen van onze adviseurs en samenwerkingspartners, op de expertmeeting van 10 
maart jl. en ervaringen in andere gemeenten. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij 
graag naar onze website. En voor vragen of een nadere mondelinge toelichting, staat de deur 
voor u open. 
 
Onze visie  
De energietransitie is ingrijpend, maar niet vrijblijvend. Het is een intensief proces met 
verschillende belangen. Dit vraagt om een zo goed mogelijk proces en lokale betrokkenheid – 
en dat is de kracht van lokaal eigendom waar BAWE voor staat. Om de ontwikkeling van 
windprojecten te faciliteren zijn kaders nodig. De ruimtelijke kaders – gebaseerd op landelijke 
wet- en regelgeving – bepalen waar windenergie mogelijk is. Spelregels over het proces 
bepalen vervolgens hoe binnen die beschikbare ruimte de inpassing zo goed mogelijk kan 
plaatsvinden. Waarbij wat ons betreft niet maximale winst, maar lokaal eigendom en maximale 
inpassing in samenspraak met de omgeving het uitgangspunt is. Aanvullende 
hinderbeperkende maatregelen zijn een uitkomst van het omgevingsproces en is daarmee 
maatwerk per locatie. 
 

 
 
 

 
1 RODE beleid bestaat uit de beleidsnotitie RODE (20/02/2018), aanvullend toetsingskader (19/02/2019) en 
amendement A-20-04. 

“De energieneutrale ambitie voor 2030 van de gemeente Berkelland moet leidend zijn 
voor het RODE beleid. De landelijke wet- en regelgeving biedt voldoende zekerheid om 
met respect voor de gezondheid en mogelijke hinder voor omwonenden te bepalen waar 

duurzame energie mogelijk is. Laat aanvullende hinderbeperkende maatregelen het 
resultaat zijn van een goed omgevingsproces. Maatwerk per locatie dus, wat via het 
RODE beleid wordt gefaciliteerd met spelregels over een goed proces om daartoe te 

komen.” 
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Onze visie toegelicht langs vier thema’s 
We leggen onze visie verder uit aan de hand van vier thema’s: 
 
 Ambitie 
 Ruimtelijke kaders 
 Lokaal eigendom en participatie 
 Procedure 
 
Ambitie: energieneutraal in 2030 blijft het eerste doel 
Het klimaatakkoord en de daaropvolgende RES’en zijn helder: elke gemeente zal zijn steentje 
bijdragen aan de energietransitie. De door de gemeente gepresenteerde cijfers op de 
expertmeeting van 10 maart laten dit goed zien. En de energietransitie is in 2030 niet klaar, 
Nederland blijft groeien en de energiebehoefte blijft toenemen.  
 
Het zal geen gemakkelijke route zijn, de uitdaging is groot. Maar laten we die uitdaging 
aangaan en vooral goede afspraken maken over hoe we dat doen. Namelijk zo lokaal mogelijk, 
in zorgvuldige afstemming met de omgeving. Dat betekent maatwerk. En maatwerk is per 
definitie niet te vatten in een strak kader vooraf over de inhoud. Wel over het proces.  
 
Wat kunt u doen in het herijkte RODE beleid? 

 Houd de ambitie leidend voor het RODE beleid. Het RODE beleid moet de vraag 
beantwoorden: hoe bereiken wij zo goed mogelijk onze ambitie? 

 Houd in de ambitie rekening met de lange termijn ontwikkeling en verdere groei in 
elektriciteitsbehoefte in de gemeente. 

 Behoud de verdeling zon/wind; zoals ook is aangegeven in de expertmeeting van 10 
maart jl.. 

 
Ruimtelijke kaders: geen aanvullende ruimtelijke kaders vooraf 
Een denkrichting voor de herijking behelst het toevoegen van nieuwe ruimtelijke kaders in het 
RODE beleid. Het toevoegen van aanvullende ruimtelijke eisen via normen, afstandscriterium, 
hoogtebeperkingen of hanteren van uitsluitingsgebieden draagt echter niet bij aan het behalen 
van de ambitie voor duurzame energie. Wij pleiten voor maatwerkafspraken achteraf, als 
uitkomst van een omgevingsproces, in plaats van maatwerkvoorschriften vooraf. 
 
Ten eerste is er geen wetenschappelijke onderbouwing waarom vooraf opnemen van 
aanvullende eisen noodzakelijk is om bewoners (nog) meer te beschermen. De wet- en 
regelgeving in Nederland is gebaseerd op onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. In 
Nederland accepteren wij dat windmolens thuishoren in het landschap, dat we ze zien en 
horen. Een bepaalde mate van hinder (overlast) wordt geaccepteerd. Er is wetenschappelijke 
consensus dat er geen causale relatie is tussen gezondheidsklachten en de aanwezigheid van 
een windpark.  
 
Ten tweede maakt het toevoegen van aanvullende ruimtelijke voorwaarden de realisatie van 
de ambities moeilijk, zo niet onmogelijk. Op basis van harde ruimtelijke en technische 
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beperkingen, is iets meer dan 10% van de oppervlakte van de gemeente Berkelland 
beschikbaar voor de ontwikkeling van windenergie (zie Kaart 3 van Bijlage A: hier zijn de open 
vlakken beschikbaar, alsook de groene vlakken, die op minimaal 2 kilometer van woonkernen 
liggen). Het toevoegen van aanvullende ruimtelijke voorwaarden van bijvoorbeeld een 
afstandscriterium van 2000 meter tot de verschillende woonkernen leidt ertoe dat er minder 
dan 10% overblijft. Voegen we daar ook stilte- en natuurgebieden aan toe (zachte 
belemmeringen), dan blijft er minder dan 0,5 % van de oppervlakte over. Dit is onvoldoende 
om de benodigde hoeveelheid duurzame energie op te wekken middels grootschalige 
energieprojecten (zie bijlage A voor een uitgebreidere analyse). 
 
Ten derde is het onzeker in welke mate aanvullende ruimtelijke kaders zonder ruimtelijke 
onderbouwing die op gemeentelijk niveau ingevoerd worden, standhouden in het 
vergunningenproces. Indien de Provincie Gelderland het bevoegd gezag blijft, zullen 
aanvullende ruimtelijke kaders die de realisatie van grootschalige duurzame energie-
initiatieven frustreren vermoedelijk geen standhouden. 
 
Ten vierde: Maatwerk is aan de orde. Aanvullende maatregelen om hinder voor omwonenden 
te beperken is een uitkomst van een goed omgevingsproces. Een betrokken initiatiefnemer 
vindt een balans tussen noodzakelijke energieopwekking, gezonde (financiële) 
‘bedrijfsvoering’ en het zo veel als mogelijk beperken van de hinder door aanvullende 
maatregelen te nemen. Dit is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling om samen met de 
omgeving het beste plan te maken. 
 
Wat kunt u doen in het herijkte RODE beleid? 

 Neem geen aanvullende ruimtelijke eisen of criteria op in uw RODE beleid. 
 Geef ruimte voor maatwerk om samen met de omgeving te komen tot aanvullende 

afspraken.  
 Laat een onafhankelijk bureau een zorgvuldige, ruimtelijke analyse maken van de 

mogelijkheden. 
 Indien alsnog wordt gekozen voor een bepaalde voorkeursvolgorde of opleggen van 

aanvullende kaders, adviseren wij om de gevolgen voor de opbrengt van duurzame 
energie en de financiële haalbaarheid ervan eerst te laten toetsen door een 
onafhankelijk bureau. 

 
Lokaal eigendom en participatie: maximale burgerparticipatie voor 
het beste plan  
Het doel van participatie is om binnen de kaders van gemeentelijk beleid, samen te komen tot 
de beste inpassing van een windpark op die specifieke plek. Het doel is niet een dialoog óf dit 
windpark er op deze plek moet komen: dat is of wordt immers via de ruimtelijke kaders van het 
(herijkte) RODE beleid reeds bepaald. 
 
Participatie gaat over procesparticipatie en financiële participatie. Beide zijn belangrijke pijlers 
om samen met de omgeving een windpark te ontwikkelen. Lokaal eigendom is daarbij een 
vereiste, waarbij wat ons betreft het streven mag zijn dat de lat hoger ligt dan 50% lokaal 
eigendom. Ter illustratie voor een invulling van en samenhang tussen beide vormen van 
participatie, verwijzen graag naar bijlage B: concept-participatieplan en tussentijds 
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participatieoverzicht en de flyer “Goed voor elkaar, beter voor Berkelland”, dat we hebben 
gemaakt voor Windpark Avinkstuw. 
 
Wat kunt u doen in het herijkte RODE beleid? 

 Vertaal Amendement A-20-04 t.a.v. lokaal eigendom en financiële participatie in uw 
beleid. Voor inspiratie verwijzen wij u naar documenten die de landelijke koepel van 
lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland, Energie Samen, met de NPRES 
heeft opgesteld om gemeenten hierbij te ondersteunen. 

o Definitie van lokaal eigendom 
o Handreiking lokaal eigendom in beleid 

 Sluit aan bij de nieuwe gedragscode Wind Op Land  
 Maak duidelijke(re) afspraken over de rolverdeling tussen initiatiefnemer en gemeente. 

Maak bijvoorbeeld expliciet(er) wie welke rol heeft in de communicatie met 
omwonenden.  

 
Procedure: ontwikkel meer regie samen met initiatiefnemers 
Grootschalige windprojecten zijn complex. Het gaat om een samenspel tussen ruimtelijke 
mogelijkheden, financiële mogelijkheden en zorgvuldige afstemming met de omgeving. 
Kortom: het is meer dan alleen een planologische procedure.  
 
Wat kunt u doen in het RODE beleid? 

 Maak een nieuw voorstel voor de procedure en globale planning zoals opgenomen in 
het aanvullende toetsingskader. Neem daarin de volgende aandachtspunten mee: 

o Hanteer doorlooptijden die passend zijn bij grootschalige windprojecten 
o Het startpunt van de participatie is al bij het vooroverleg.  

 Leg in de procedure vast welke overeenkomsten er gesloten worden tussen gemeente 
en initiatiefnemer(s). Bijvoorbeeld: 

o Bij start van een initiatief, de initiatiefnemer(s) het mandaat geven om te 
participeren (over het participatieplan). Leg dit mandaat vast in een 
overeenkomst en communiceer hierover (als gemeente) naar de omgeving. 

 Ter inspiratie hebben wij in de bijlage C een eerste aanzet gedaan voor deze procedure 
en koppeling tussen het RO-traject en het omgevingstraject. 

 
Tot slot 
Wij zien, horen én voelen, dat de ontwikkeling van windenergie in deze gemeente een grote 
uitdaging is. Er zijn veel belangen, ideeën en wensen. De maatschappelijke druk is hoog. Dit 
vergt van u een zorgvuldige afweging, waarbij wij erop vertrouwen dat het uiteindelijk doel is: 
het mogelijk maken van een energieneutrale gemeente Berkelland. We hopen dat met de 
herijking van het RODE beleid het speelveld en de spelregels voor iedereen duidelijk zijn. En 
we met elkaar, binnen de kaders van deze spelregels, de volgende stappen kunnen zetten om 
de ambitie realiteit te laten maken. Wij wensen u, raadsleden, college en gemeente, veel 
wijsheid toe in de besluitvorming over dit RODE beleid. 
  

 



 

 

Bijlagen 

 

Bijlage A: Ruimtelijke analyse Berkelland 

Bijlage B: Concept-participatieplan en tussentijds participatieoverzicht 
Avinkstuw (separaat toegevoegd) 

Bijlage C: Schema procedure eisen en planning  
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Bijlage A: Ruimtelijke analyse Berkelland 

In onderstaande afbeeldingen (Kaart 1) staan de ruimtelijke belemmeringen waarmee 
rekening gehouden moet worden bij ontwikkeling van een windpark. In de analyse is zowel 
rekening gehouden met harde als zachte belemmeringen. Harde belemmeringen worden 
gevormd door infrastructuur ((spoor-)wegen, hoogspanningsleidingen, ondergrondse 
buisleidingen), radarzones en woningen. De gehanteerde afstanden tot harde belemmeringen 
(de buffer tussen het obstakel en de windturbine) zijn afgeleid uit het Handboek Risicozonering 
Windturbines (dit handboek is via de volgende link te raadplegen: 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/windturbines/). Daarnaast zijn ook zachte 
belemmeringen toegevoegd. Gebieden die niet op voorhand per definitie uitgesloten zijn, maar 
vanuit het kader van ruimtelijke inpassingen in meer of mindere mate onwenselijk zijn. Dit zijn 
de Natuur Netwerk Nederland gebieden (Gelders Natuurnetwerk), Stiltegebieden en Groene 
Ontwikkelzones. Deze gebieden komen voort uit de Provinciale Omgevingsverordening van 
de Provincie Gelderland en zijn overgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente 
Berkelland.  
 
Uit de analyse blijkt dat wanneer met alle beperkingen rekening wordt gehouden, de 
plaatsingsmogelijkheden zeer beperkt zijn (zie Kaart 2). Alleen al door de ruimtelijke wetgeving 
en normering te hanteren blijft er slechts weinig ontwikkelruimte over binnen de gemeente. Het 
verder inperken van de ontwikkelruimte zal de ontwikkeling van grootschalige energie- 
initiatieven zo goed als onmogelijk maken.  
 
Wij hebben nader bekeken welke gevolgen het hanteren van een mogelijke windladder op 
basis van afstandscriteria heeft voor de beschikbare ontwikkelruimte. Voor de 
plaatsingsanalyse hanteren wij de door de SOVW voorgestelde windladder, met zones van 
1000-1500 meter, 1500-2000 meter en meer dan 2000 meter. In het rapport van de SOVW 
betoogt de organisatie dat 25% van het grondoppervlak van Berkelland geschikt is als 
zoekgebied voor de plaatsing van windturbines. Kaarten 3 (alleen harde belemmeringen) en 4 
(alle belemmeringen) laten zien welke ruimte op meer dan twee kilometer van een woonkern 
beschikbaar is voor de plaatsing van windturbines (aangeduid als groene vlekken). Alleen in 
het zuid-oosten van de gemeente, in Beltrum, dient zich een mogelijkheid aan. De ruimte is 
echter zeer bescheiden (in totaal <0,5% van het grondoppervlak van Berkelland) en biedt 
onvoldoende ruimte voor de plaatsing van een windpark van enige omvang. Dit komt 
voornamelijk door de verspreide woningen in het buitengebied van de gemeente en de 
aanwezige natuurgebieden en groene ontwikkelzones. 
 
Vervolgtredes op de ladder bieden geen soelaas. Op afstanden tussen 1500 meter en 2000 
meter en 1000 meter en 1500 meter vanaf de woonkernen zijn geen plaatsingsmogelijkheden. 
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Kaart 1: overzicht harde en zachte beperkingen 
 

Harde beperkingen   
Woonkernen Losse woningen 400 meter contour rond woningen 

   
Infrastructuur Infrastructuur inclusief wegenstel  

  

 

Zachte beperkingen   
Gelders Natuur Netwerk Groene ontwikkelzones Stiltegebieden 
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Kaart 2: Alle ruimtelijke belemmeringen inclusief wegen  
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Kaart 3: Harde belemmeringen (exclusief wegen) en mogelijkheden 2 kilometer buiten woonkernen2 

 
2 Provinciale en gemeentelijke wegen vormen an sich geen ruimtelijke beperking. Dat wil zeggen dat overdraai van turbine bladen over provinciale en gemeentelijke wegen in beginsel 
mogelijk is. Studies moeten aantonen welke risico’s dit met zich meebrengt. Het is vervolgens aan de vergunningverlener of dit wel of niet wordt toegestaan. Wanneer dit niet wordt 
toegestaan, dient de turbine op minimaal een bladlengte van de weg gepositioneerd te worden (zie ook het eerder aangehaalde Handboek Risicozonering Windturbines). 
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Kaart 4: Harde en zachte belemmeringen (exclusief wegen) en mogelijkheden 2 kilometer buiten woonkern
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Bijlage C: Eerste aanzet ‘procedure eisen en planning’ als feedback op schema in bijlage A aanvullend 
toetsingskader 

 
Fase Tijdsindicatie RO traject Omgeving 

Verkenning 

 

(RODE: vooroverleg) 

3 maanden Vooroverleg gemeente-initiatiefnemer 

Quick scan RODE beleid 

 

Resultaat: 

Intentieovereenkomst gemeente-initiatiefnemer 

Vooroverleg gemeente-initiatiefnemer: 

Ruimtelijke scan omgeving 

 

Resultaat: 

Intentieovereenkomst gemeente-initiatiefnemer 

voor start omgevingsproces 

Haalbaarheid 

 

(RODE: 

participatieproces en 

ruimtelijke toets) 

6 maanden Haalbaarheidsstudie scenario’s (ruimtelijk, 

financieel, windopbrengsten). 

Voortoets ruimtelijke kwaliteit 

 

 

 

 

Resultaat: 

Principeverzoek planologische medewerking 

Ophalen belangen en issues en wensen t.a.v. 

proces- en projectparticipatie ten behoeve van een 

gedragen participatieplan. 

 

Start financiële participatie leden: ophalen geld 

voor startkapitaal. 

 

Resultaat: 

Participatieplan met voorstel voor proces- en 

projectparticipatie tijdens planvormingsfase. 

Participatieplan is onderdeel van principeverzoek 

Planvorming 

 

(RODE: 

participatieproces en 

indiening aanvraag 

omgevingsvergunning) 

18 maanden Op basis van voortoets gemeente, en nadere 

onderzoeken proces van trechtering scenario’s 

naar één voorkeursscenario. 

 

 

Resultaat: 

Omgevingsvergunning en bijbehorende 

planologische besluiten voor het 

voorkeursscenario (inclusief (MER) onderzoeken) 

Omgevingstraject (bv via gebiedstafels) ter input 

van keuze voorkeursscenario; uitwerking financiële 

participatie en afspraken hinderbeperking. 

 

Resultaat: 

Participatieplan met concrete set van 

omgevingsafspraken. Participatieplan is onderdeel 

van omgevingsvergunning. 

 

Vervolg financiële participatie. 
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Contractering 12 maanden Vastleggen juridische contracten, 

erfdienstbaarheden etc. ten behoeve van financial 

close, turbineselectie en civiele aannemer. 

 

Resultaat: 

Bouwvergunning en overeenkomsten 

erfdienstbaarheid 

Verdere invulling omgevingsafspraken met 

omgeving. 

 

Resultaat: 

Concretisering omgevingsafspraken en uitvoering 

(bv planschade).  

Omgevingsafspraken over bouwfase. 

Bouw 6 maanden  Informatievoorziening en klachtenregeling rondom 

bouw 

Exploitatie 20-25 jaar  Informatievoorziening en klachtenregeling 

Uitbetaling rendement aan omwonenden 

Uitbetaling omgevingsvergoedingen 

 


