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Belangenvereniging Exel en Omstreken 

Randvoorwaarden voor aanleg zonneparken en windturbines 
 
Introduc7e 

De Belangenvereniging Exel en Omstreken (“BEO”) is van mening dat het grondgebied dat door BEO 
vertegenwoordigd wordt (en het overgrote verdere deel van de Gemeente Lochem)  niet geschikt is 
voor hoge windturbines vanwege de geluids-, licht- en slagschaduwoverlast,  de aantasGng van het 
landgoederen- en kampen & essenlandschap, de negaGeve effecten op de natuur en de relaGef lage 
windopbrengsten.  Ook zijn op het BEO-gebied voor 31 GWu  aan grootschalige zonneparken gereali-
seerd (Armhoede), in aanbouw (Rengersweg) of in de planfase (Ampsen – Kwinkweerd).  Daarnaast 
zijn/worden vlak buiten het BEO-gebied nog 2 parken (Berkelweide en Goorseweg) gebouwd met 20 
GWu aan capaciteit.  Daarmee wordt in totaal al een bijdrage van 19% aan de gehele RES-energieop-
gave van Lochem tot 2030 gedaan. (Zie bijlage 1 voor overzicht zonneparken.) 

Het standpunt van BEO is daarom geen windturbines en geen nieuwe plannen voor grootschalige 
zonneparken binnen de werkgebied van de BEO. De gemeente zou moeten streven naar een even-
wichGge verdeling van alle duurzame energie over het grondgebied van de gehele gemeente!. 

Indien de Gemeente toch besluit dat (delen van) het grondgebied van BEO als zoekgebied voor wind-
turbines en nieuwe zonneparken moet worden aangewezen, gee\ dit document de randvoorwaar-
den waarmee de ernsGgste negaGeve gevolgen voor bewoners, bezoekers en natuur kunnen worden 
beperkt. 

Windturbines 

• Beperking van Gphoogte tot 150 meter – om de landschappelijke effecten op de zeer lange 
afstand (ook ’s nachts) te beperken 

• Geen plaatsing binnen een afstand van minder dan 10x de Gphoogte vanaf bewoning, naar 
navolging van de normen in landen die voorop lopen in ervaring met windturbines, zoals De-
nemarken, Beieren en Canada 

• Waar mogelijk bundeling met infrastructuur en industrie 

• Beperking van de hoorbare geluidsoverlast op 33db  - en  automaGsch sGlze`en van de turbi-
nes bij overschrijding van  33db werkelijk geluid op de gevels van omwonenden.  Hierbij is 
van belang dat met gemeten geluidniveaus wordt gewerkt, en niet met “gemodelleerd” ge-
luid (zie bijlage 2 voor onderbouwing 33 dB grens) 

• Beperking van laagfrequent geluid (<20Hz) tot een nader vast te stellen niveau op gevels van 
omwonenden vanuit het voorzorgprincipe 

• AutomaGsch sGlze`en bij het veroorzaken van slagschaduwen 



 

• Volledige toepassing van de NLVOW(*) - gedragscode, waaronder ook de bepalingen ten aan-
zien van vaststellen en vergoeden van planschade en overlast   in aanvulling op de “10 maal 
Gphoogte” vereiste), compensaGe voor visuele hinder (tot 2000m), mogelijkheid tot financië-
le parGcipaGe tot 25% van de investering (voor eigenaren/bewoners tot 5km afstand) en be-
stedingen vanuit een door de iniGaGefnemer opgezet gebiedsfonds voor versterking van 
landschap, natuur en milieu ( voor projecten tot 10km vanaf de turbine).  Ook de bepalingen 
over informaGe en communicaGe en voorspraak bij planning dienen geheel toegepast te 
worden. 

Zonneparken 

• Zonneparken dienen zo te worden ingepast dat ze volledig uit het zicht zijn on`rokken vanuit 
woningen (t/m 1ste etage) en vanaf de openbare weg of fiets- en wandelpaden 

• Zonneparken mogen geen zichtlijnen doorbreken op de open kampen- en essenlandschap-
pen 

• De inrichGng van het zonnepark moet tot een blijvende versterking van het landschap en de 
natuur leiden Gjdens de levensduur, maar ook na uiteindelijke verwijdering van het park 

• Er moeten mogelijkheden tot financiële parGcipaGe geboden worden voor direct omwonen-
den die visuele of andere nadelen ondervinden van het park. 

*)  NLVOW:   Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines!



Bijlage 1. Overzicht grootschalige zonneparken in en om BEO gebied

 



Bijlage 2. Aanbevolen maximale geluidsoverlast in rus7ge gebieden 


