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Inleiding 
Op 26 april 2021 is door de gemeenteraad de inspraakprocedure beleidskader zon en wind 
vastgesteld (2021-194324). Streven was om dit najaar het beleidskader voor te leggen aan de 
gemeenteraad.  
Op 30 juni heeft Raad van State een uitspraak gedaan die zou kunnen leiden tot aanpassing van 
milieunormen. Het college zal daarom – gezien de veranderde context – dit jaar geen beleidskader 
voor grootschalige opwek aanbieden aan de gemeenteraad. In dit memo lichten we dit nader toe. Het 
college wil in plaats daarvan een koersdocument aanbieden, als voorbereiding op de volgende 
raadsperiode. Ook dit lichten we in dit memo nader toe.  
 
De uitspraak van Raad van State 
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van 
Windpark Delfzijl Zuid.  
De Raad oordeelt dat de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
de Activiteitenregeling milieubeheer buiten toepassing moeten worden gelaten. Voor deze rijksregels 
is namelijk niet de juiste procedure gevolgd. De rijksregels zijn wel gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek naar de milieugevolgen. Maar volgens een Europese richtlijn (de SMB-richtlijn) had een 
plan-milieueffectrapport (plan-MER) moeten worden gemaakt.  
De Raad komt hiermee terug op een uitspraak uit 2019. Toen oordeelde zij dat voor dezelfde 
rijksregels geen milieueffectrapport (MER) hoefde te worden gemaakt. Het gewijzigde oordeel is het 
gevolg van een nieuw arrest van het Europese Hof van Justitie, het zogenoemde Nevele-arrest. 
 
Concreet betekent de uitspraak van Raad van State dat de milieunormen (de rijksregels) nu eerst 
moeten worden onderzocht op hun gevolgen voor het milieu. Consequentie is dat deze normen op dit 
moment niet mogen worden gebruikt voor de beoordeling van nieuwe windturbineparken. De uitspraak 
heeft géén gevolgen voor initiatieven voor een of twee losse windturbines. Daarvoor blijven de 
rijksregels gelden.  
 
Het kabinet onderzoekt de milieunormen voor windturbines 
Al voor de uitspraak van Raad van State had het kabinet meer onderzoek aangekondigd. Daarom is 
het ‘Expertisepunt Windenergie en Gezondheid’ gestart, waarin RIVM en GGD’s samenwerken.  
In een kamerbrief van 6 juli gaat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat er vanuit dat 
de benodigde onderzoeken, inspraak, inwinnen van advies en het wetgevingstraject, 1,5 tot 2 jaar in 
beslag zullen nemen. Als dit leidt tot aanpassing van de milieunormen, dan heeft dit effect op de 
ruimte voor plaatsing van windturbines op land – ook in onze gemeente. 
 
Gevolgen voor de ontwikkeling van windturbines in onze gemeente 
Het college wil eerst duidelijkheid over de toekomstige milieunormen voor windmolens, voordat we 
verdere stappen zetten. We willen die duidelijkheid niet alleen voor windturbineparken, maar ook voor 
initiatieven met een of twee turbines – ook al zijn die uitgezonderd in de uitspraak. We lopen in dat 
geval risico dat de normen voor individuele molens tussentijds worden aangepast. Bovendien is het 
van belang dat er duidelijkheid bestaat over de effecten van windturbines op het milieu en de 
volksgezondheid voordat we als lokale overheid randvoorwaarden vaststellen. 
Er bestaat de mogelijkheid om als gemeente eigen milieunormen te onderbouwen. Eerder hebben we 
gesteld dat we de rijksregels volgen, omdat we vaststelling van milieunormen een taak van de 



Rijksoverheid vinden. Aan die lijn houden we vast; we volgen dus eventuele aanpassing van de 
rijksregels. 
 
Eerst omgevingsvisie, dan randvoorwaarden grootschalige opwek 
Een gevolg van uitstel van het beleidskader is dat uw raad eerst volgend jaar de omgevingsvisie 
behandelt en vaststelt, en pas later de randvoorwaarden voor grootschalige opwek. De 
omgevingsvisie geeft dan de globale schets van de mogelijkheden. In een beleidskader of een 
uitgangspuntennotitie bij een maatschappelijke tender stelt de raad vervolgens de concrete 
randvoorwaarden vast.  
Voor grootschalige opwek met zonneparken wordt de zonneladder uit de ontwerp RES1.0 in de 
omgevingsvisie gehanteerd.  
In de oorspronkelijke opzet voor het beleidskader grootschalige opwek was wind en zon aan elkaar 
gekoppeld. Het college is van mening dat deze koppeling in stand kan blijven. De koppeling is van 
belang voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. Dit rechtvaardigt uitstel voor de grootschalige 
zonneparken. In het koersdocument zullen we aangeven hoe we omgaan met kleinschalige en 
middelgrote zonneparken. Ook wordt dan een voorstel gedaan waar de grens tussen deze 
categorieën ligt.  
 
Naar een koersdocument energieneutraliteit 
De ‘windstilte’ biedt de mogelijkheid om opnieuw koers te bepalen voor wat betreft de invulling van de 
ambitie energieneutraliteit in 2030. Dit is bij uitstek een vraagstuk voor een nieuwe raads- en 
collegeperiode. Het komende half jaar bereiden we die discussie voor. Het college komt daarvoor met 
een koersdocument, dat mogelijke keuzes schetst op proces en inhoud. Het college betrekt de 
klankbordgroep energietransitie van de gemeenteraad daarbij. 
In de tussentijd werken we door aan onze klimaat- en energieprojecten. Dit pallet is veel breder dan 
grootschalige energie opwek, terwijl de maatschappelijke aandacht naar het laatste uitgaat. 
Binnenkort actualiseert het college het Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie, met daarin een 
overzicht van onderhanden werk. Ook willen we de ‘windstilte’ benutten om meer aandacht te kunnen 
geven aan initiatieven van inwoners. 
Het uitvoeringsprogramma en het koersdocument zullen we opeenvolgend in de loop van dit jaar aan 
uw raad aanbieden. 
 
 
 


