
Bijeenkomst
Zoekgebied K voor windenergie

7 maart 2022



Programma
Opening
Gespreksleider Erik Lievers

Toelichting zoekgebied K
Beleidsadviseur Energie Matthew Vuijk

Vraaggesprek
Erik Lievers en Gerjan Teselink

Tijd voor vragen, bij 3 informatiepunten



Zoekgebied K voor windenergie

• Hoe zijn we gekomen tot dit gebied?

• De uitgangspunten voor windmolens?

• Wat zijn de vervolgstappen?



Waarom wind, waarom gebied K?

1. -> -> Berkellandse bijdrage;

meerdere zoekgebieden

2. Focus: 1 (bovengemeentelijk) gebied met 

meerdere grote windmolens. -> Gebied K.

3. Regie: Gemeente maakt nu een keus, om in 

vervolgstappen meer te kunnen sturen.



Uitgangspunten voor vervolg (1/2)

Ruimtelijk

• Gezondheidsrisico’s door hinder (slagschuw, geluid) beperken.
– Voorkeur raad: 4x ashoogte vanaf woningen; 10x tiphoogte vanaf 

kernen; stilstandsvoorziening.

– Landelijk onderzoek van RIVM en conclusies ‘Den Haag’.
• Groep van 5,5 megawatt windmolens (120-160m ashoogte)

• Natuurgebieden en kleinschalig landschap beschermen.

• Opgave in RES 0,071 TWh -> 3-5 windmolens (excl. Oost Gelre)



Uitgangspunten voor vervolg (2/2)

Vanaf nu een sterkere regierol van gemeente

• Alleen in gebied K

• Niet meer: waar het ruimtelijk zou kunnen

• Wel: initiatieven selecteren op basis van kwaliteit, bijv.:
– Ruimtelijke onderbouwing

– Participatieplan

– Mate en manier van tegemoetkoming aan omgeving

– Mate en manier van lokaal eigenaarschap

• Inwoners helpen gemeente in bepalen van selectiecriteria



Vervolgstappen
Gemeente nu bezig met:

• Uitzoekwerk uitgangspunten

• Voorbereiden beleidsparticipatie

Wat kunt u verwachten de komende 2-4 maanden?

• Oost Gelre en Berkelland ‘als 1 overheid’
• Info delen en consultatie na het (ruimtelijk) uitzoekwerk

• Voor de zomer in gesprek met u over selectiecriteria

Aandachtspunt

• Provincie Gelderland is bevoegd gezag



Vragen?



.

Gesprek met wethouder Gerjan Teselink



Koffie & 3 informatiepunten

• Vragen aan het bestuur
Vooraan de zaal

• Vragen over het proces
Achterin de zaal

• Vragen over de ruimtelijke voorwaarden
Zaaltje C5, bij ingang zaal


