
SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 40 Reglement van Orde)

Indiener: VVD

Onderwerp: Windturbines

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Is het college op de hoogte van de uitspraak inzake de windturbinenormen van de 
Raad van State?

Antwoord:
Het college is op de hoogte.

2. Hoe gaat het college om met deze uitspraak?

Antwoord:
Het college stuurt de gemeenteraad een memo hierover. 

3. Zijn er concrete plannen of ligt er een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van 
een windturbine?

Antwoord:
Nee, er zijn geen concrete plannen voor de plaatsing van windturbines. Er ligt ook geen
vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een windturbine. 

4. Is het college voornemens om zelf gemotiveerd normen vast te stellen buiten de 
landelijke plan-mer om?
- Zo ja, waar worden deze gemeentelijke normen op gebaseerd?
- Zo nee, dan ligt het vergunnen van windturbines stil?

Antwoord:
Nee, het college is niet voornemens om zelf normen vast te stellen voor 
windturbineparken. Het college ziet dit als een verantwoordelijkheid van de 
rijksoverheid.  Voorlopig ligt het vergunnen van grote windturbines daarom stil. 
Voor ontwikkelaars geldt nog steeds het recht op initiatief. Als een vergunningaanvraag
wordt ingediend, moeten college en gemeenteraad beslissen of de aanvraag wel of niet
in behandeling wordt genomen. Overigens is dit ook de huidige situatie zolang de 
gemeenteraad geen beleid heeft vastgesteld. 

5. In de algemene mailing ‘voortgangsbericht Regionale Energie Strategie’ d.d. 22 juli 
2021 is met geen woord gerept over de uitspraak. Welke consequenties heeft deze 
uitspraak voor het besluitvormingsproces RES 1.0?

Antwoord:
De Raad van State uitspraak heeft geen consequenties voor het besluitvormingsproces 
RES 1.0. De Regionale Energie Strategie is een inspanningsverplichting. Als de 
gemeenteraad van Lochem instemt met de RES 1.0, betekent dit dat we streven naar 
de realisatie van 12 MW wind voor 2030. 
Dit is nog steeds een realistisch scenario. De staatssecretaris van Economische Zaken 
en Klimaat verwacht dat er 1,5 tot 2 jaar nodig is om onderzoek te doen, inspraak te 
faciliteren en het wetgevingstraject te doorlopen. Er moet een planMER verricht worden
voor de windturbinebepalingen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de 
Activiteitenregeling Milieubeheer. Op basis van die planMER moet duidelijk worden of 
de algemene regels worden gehandhaafd of aangepast. 



Toelichting:

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitgesproken dat, in navolging van het Hof 
van Justitie in Luxemburg, dat er een milieubeoordeling moet komen voor 
windturbinenormen. De normen die we in Nederland hanteren voor de hoeveelheid 
geluid- en schaduwoverlast die een windturbinepark mag veroorzaken in de omgeving. 
Die normen moeten nu eerst worden onderzocht op hun gevolgen voor het milieu. De 
regering zal zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze normen 
niet worden gebruikt voor windturbineparken.

Op 6 juli 2021 heeft staatssecretaris aangegeven dat er een plan-mer wordt gemaakt 
voor de algemene regels omtrent windturbinenormen. Dit kan mogelijk wel 2 jaren 
duren. 

Op 22 juli 2021 is er een mail genaamd: Voortgangsbericht Regionale Energie Strategie
rondgestuurd naar abonnees waarin verdere ontwikkeling van RES1.0 wordt genoemd.

Datum: 30 juli 2021
Datum ontvangst gri1e: 2 augustus 2021 
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