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PRESENTATIE SOVWWINDLADDER

INPUT HERIJKING RODE
WINDENERGIE IN DE GEMEENTE BERKELLAND



• Inleiding

• Beoordelingsmatrix RODE

• 1. Energie-opgave

• 2. Ruimtegebruik (Concept Windladder)

• 3. Normering

• 4. Draagvlak

• Conclusie

Onderwerpen









2. Ruimtegebruik

• 2.1. Windladder

• 2.2. Stilte- en andere waardevolle gebieden

• 2.3. Clustering

Hoe gaan we zorgvuldig om met de 
beschikbare ruimte in Berkelland?



Uit: Beoordeling RES Achterhoek door 
Provincie Gelderland (20 juni 2020)

• deze te kunnen beoordelen t.o.v. provinciaal beleid;
• een impactberekening kunnen maken (Liander)

• Te weinig aandacht 
voor regionale planvorming, uitdrukkelijk meer 
aandacht voor grensoverschrijdende
onderwerpen gevraagd.

• Uitnodigingsplanologie kan op gespannen voet 
staan met regionale planvorming.
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Windladder (concept)

* toevoeging op lagen kansen- en belemmeringenkaart windenergie

Afstand woonkernen: 2000m

Afstand woonkernen: 1500m

Afstand woonkernen: 1000m

Normeringen
Afstand, hoogte, geluid
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Afstand woonkernen: 2000m

Afstand woonkernen: 1500m

Afstand woonkernen: 1000m

Normeringen
Afstand, hoogte, geluid

Windladder (concept)
RICHTLIJNEN WINDLADDER*
• Zoekgebieden in een trede moeten

volledig uitgeput zijn alvorens
zoekgebieden in een volgende trede
worden vrijgegeven.

• Binnen een trede kunnen 
voorkeurslocaties zijn (bijv. o.b.v. 
landschappelijke inpassing, 
clustermogelijkheden met 
buurgemeenten etc.)

• Windturbines worden alleen in 
(regionale) clusters toegestaan.

• Als de vooraf bepaalde energie-
opgave is ingevuld, worden
geen windinitiatieven meer
toegestaan.



Afstand woonkernen: 2000m

Windladder (concept)

01 • Beschikbaar oppervlak: 25%

• Eventuele mogelijkheid tot 
clustering met 
buurgemeenten

• Aantal woningen in 
overlastgebied: 
laag



Praktijkcase Gemeente Oss



Afstand woonkernen: 1500m

Windladder (concept)

02 • Beschikbaar oppervlak: 46%

• Aantal woningen in overlastgebied:
gemiddeld



Afstand woonkernen: 1000m

Windladder (concept)

03 • Beschikbaar oppervlak: 66%

• Aantal woningen in overlastgebied:
hoog



Normeringen

Windladder (concept)

04 • Als in de voorgaande tredes niet
voldoende gebieden zijn
gevonden waarmee de energie-

opgave kan worden ingevuld, is de
huidige kaart weer beschikbaar
(o.b.v. aangescherpte normeringen)

“Better safe than sorry”

Aanvullende normen voor alle individuele
woningen:

• Afstand

• Geluid



Vragen?
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