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Geachte heer Bokkers, 

 
Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad heeft u, namens de fractie 
van het CDA, op 16 januari 2022 vragen gesteld over het geplande onderzoek naar de effecten van 
de plaatsing van windmolens in de gemeente Nijkerk. In deze brief beantwoorden wij, na een paar 
algemene uitgangspunten, graag uw vragen.  
 
Om een goed besluit te kunnen nemen op de vraag of, zo ja waar en hoe windmolens in de gemeente 
Nijkerk kunnen komen, vinden wij het belangrijk dat de effecten van windmolens goed moeten worden 
onderzocht en worden getoetst aan heldere en goed onderbouwde normen.  
 
Het nieuwe kabinet heeft in zijn regeerakkoord aangegeven dat er heldere afstandsnormen voor de 
bouw van windmolens op land moeten komen. Mede hierom werkt het Rijk aan vernieuwde landelijke 
milieuregels voor windmolens.  
 
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de techniek niet stil staat. In afgelopen jaren zijn windmolens 
veranderd en dat zal in de toekomst doorgaan. Ze worden in de regel hoger, er komen andere typen 
en soms ook andere vormen. Hierdoor veranderen ook de effecten en de reikwijdte van deze effecten. 
De Raad van State heeft in meerdere, ook recente, uitspraken aangegeven dat gemeenten en 
provincies hun eigen milieunormen voor windmolens mogen blijven vaststellen zodat maatwerk 
mogelijk is. Uiteraard mits goed onderbouwd. 
 
Met of zonder de nieuwe landelijke milieuregels is en blijft het dus belangrijk om voortdurend 
zorgvuldig in beeld te brengen voor welke normen en richtlijnen in bepaalde situaties gelden, wat de 
nieuwste inzichten zijn en welke effecten bekend zijn. Vanuit deze grondhouding gaan we graag 
verder op uw specifieke vragen in.  
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1. Is het college bekend met het feit dat de normen voor windturbines niet zijn meegegroeid met de 
afmeting van windturbines? 
 
Beantwoording: 
Niet voor alle milieueffecten gelden (wettelijke) normen. Veelal gelden (algemeen aanvaarde) 
richtlijnen die mede op (wetenschappelijke) onderzoeken zijn gebaseerd. Dat kunnen Nederlandse of 
Europese normen en richtlijnen zijn. En verschillende EU-landen hanteren ook andere richtlijnen. Door 
nieuwe inzichten en ervaringen is dit in de praktijk ook 
aan verandering onderhevig. Alleen al hierom is het belangrijk om telkens uit te gaan van de meest 
actuele informatie. 
 
Wij zijn, zoals gezegd, van mening dat zorgvuldig in beeld gebracht moet worden voor welke situaties 
welke normen en richtlijnen gelden, wat de nieuwste inzichten zijn en welke milieueffecten bekend 
zijn. Is bepaalde informatie niet voorhanden, dan moet dit laatste in het milieuonderzoek ook als 
'leemten in kennis' worden benoemd zodat daar in de besluitvorming door uw raad rekening mee 
gehouden kan worden. 
 
2. Bent u bekend met de uitspraken van de nieuwe regering dat er nieuwe normen komen voor het 
plaatsen van windturbines in bewoond gebied? 
 
Beantwoording: 
Het college is hiermee bekend.  
 
Op 30 juni 2021 deed de Raad van State een uitspraak die inhield dat bij windparken met drie of meer 
windmolens niet zonder meer getoetst kan worden aan landelijke milieuregels (het Activiteitenbesluit). 
De Raad van State oordeelde dat, volgens Europees recht, voor deze landelijke milieuregels een 
uitgebreid milieuonderzoek (plan m.e.r.) had moeten plaatsvinden. Deze uitspraak staat inmiddels 
bekend als het Nevele-arrest. 
 
Het Rijk heeft naar aanleiding hiervan het actieprogramma 'Verankering milieubescherming na Nevele' 
opgezet. Binnen dit actieprogramma wordt gewerkt aan de milieubeoordeling (plan m.e.r.) voor 
landelijke milieuregels. Op basis hiervan worden naar verwachting de landelijke milieuregels opnieuw 
bepaald en vastgesteld. 
 
Het nieuwe kabinet heeft in haar regeerakkoord aangegeven dat er heldere afstandsnormen voor de 
bouw van windmolens op land komen. Vanuit het landelijke RES-beraad hebben de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen er 
bij het kabinet op aangedrongen deze afstandsnormen mee te nemen in het bovengenoemde 
landelijke m.e.r. traject. 
 
3. Is het mogelijk dat de zoeklocaties voor windturbines zoals deze nu aangewezen zijn, niet meer 
geschikt zijn als gevolg van de aanstaande nieuwe afstandsnormen? Hoe groot schat het college 
deze kans in? 
 
Beantwoording: 
De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op windparken met drie of meer windmolens. 
Wordt uitgegaan van één of twee windmolens, dan kan in principe aan de huidige landelijke 
milieuregels getoetst worden. 
 
Het Rijk zal, om tot vernieuwde landelijke milieuregels te komen, eerst een uitgebreid milieuonderzoek 
uitvoeren voor windparken met drie of meer windmolens. In deze procedure is de mogelijkheid van 
inspraak opgenomen. Het is de bedoeling van het Rijk om dit onderzoek medio 2022 af te ronden. Op 
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basis van dit onderzoek en de inspraak daarop neemt het Rijk een besluit wat de nieuwe landelijke 
milieunormen worden. Dit besluit wordt medio 2023 verwacht. Hoe dit besluit eruit zou kunnen komen 
te zien, en welke (afstands)normen hieruit zouden kunnen voortvloeien, is op dit moment nog niet aan 
te geven. Maar wij volgen dit uiteraard nauwgezet. 
 
4. Wat voor effecten heeft dit op het aanstaande milieuonderzoek? Wordt deze in afwachting van 
nieuwe normen op 'hold' gezet? 
 
Beantwoording: 
De Raad van State heeft ook aangegeven dat provincies en gemeenten voor windmolens hun eigen 
milieunormen mogen blijven vaststellen. In recente uitspraken heeft de Raad van State dit nog een 
keer onderstreept. Provincies en gemeenten moeten in dergelijke gevallen wel goed onderbouwen 
waarom voor die normen voor het desbetreffende windpark is gekozen, de motivering moet actueel 
zijn en specifiek gericht op de situatie. Dat biedt mogelijkheden om tot maatwerk te komen. 
 
Zoals bij de beantwoording van de eerste vraag is aangegeven, willen ook wij in ons lokale onderzoek 
zorgvuldig in beeld brengen voor welke situaties welke normen en richtlijnen gelden, wat de nieuwste 
inzichten zijn en welke milieueffecten bekend zijn. Hierbij worden overigens veel meer effecten 
onderzocht dan die op basis van het hiervoor genoemde actieprogramma in de nieuwe landelijke 
regels worden vastgelegd. Het aangepaste plan van aanpak voor de uitvoering van deze 
onderzoeken, de aangepaste notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), verwachten wij voor de zomer 
aan uw raad voor te kunnen leggen. Al deze onderzoeken zullen naar verwachting één tot twee jaar 
tijd kosten. 
 
Wij gaan ervan uit dat gedurende deze lokale onderzoeksperiode de nieuwe landelijke milieuregels 
bekend worden dan wel dat er meer informatie van de uitgebreide milieuonderzoeken, die hiervoor 
door het Rijk worden uitgevoerd, beschikbaar komt. Deze informatie kan dan in het lokale onderzoek 
worden betrokken. In de aangepaste NRD zullen wij u een voorstel voor de bijbehorende planning 
doen. Ook zullen wij ingaan op de vraag hoe te acteren mocht het landelijke onderzoek onverhoopt 
vertraging opleveren. 
 
Naast het in beeld brengen van de milieueffecten van windmolens kent het project 'Duurzame 
verbinding A28' nog veel meer facetten. Zo wordt samen met inwoners en bedrijven ook gekeken naar 
de mogelijkheden en effecten om energie te besparen, energie op te wekken (o.a. op daken en 
geluidswallen) en de netinfrastructuur te optimaliseren (teneinde congestie zoveel mogelijk te 
voorkomen). Wij zien dat in de recent gevoerde gesprekken met inwoners en bedrijven steeds meer 
draagvlak voor deze integrale en gezamenlijke werkwijze ontstaan. De onderzoeken leveren ook 
hiervoor waardevolle informatie op. Mede om deze reden zijn wij er geen voorstander van het 
voorgenomen onderzoek 'on hold' te zetten. 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 

de secretaris,         de burgemeester, 

 

 

 

de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 


