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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Ten noorden van het bedrijventerrein Remmerden in de Utrechtse gemeente Rhenen ligt een gebied dat 

momenteel in gebruik is voor agrarische doeleinden. Het gebied is een zoekgebied voor windenergie in de 

Regionale Energie strategie 1.0. SolarFields wil graag in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn voor het 

opwekken van energie uit wind door middel van windturbines op het gebied ten noordoosten van 

Remmerden. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van windenergie binnen en rondom het gebied, 

heeft Pondera Consult in opdracht van Solarfields onderzoek gedaan naar de milieutechnische 

haalbaarheid van windenergie in het projectgebied. In deze rapportage worden de resultaten van de 

verkenning weergegeven. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten en analyse worden de mogelijkheden en de kansen en 

belemmeringen voor windenergie beschouwd.  

 

1.2 Zoekgebied 

Het onderzoekgebied is gelegen ten noorden van het bedrijventerrein Remmerden in de gemeente 

Rhenen. Remmerden ligt in het zuidoosten van de provincie Utrecht in de buurt van de Nederrijn. De kern 

Remmerden bestaat met name uit bedrijven, maar er staan ook woningen. Het zoekgebied voor 

windenergie ligt op agrarische percelen in Remmerden. Het zoekgebied uit de RES 1.0 bestaat uit een 

gebied aan weerzijden van de Autoweg met een optionele uitbreiding naar het zuidoosten.  

 

Het zoekgebied wordt nu voor agrarische doeleinden gebruikt. Het zoekgebied is aangegeven op de kaart 

in Figuur 1.1. Een deel van het zoekgebied is optioneel.  
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Figuur 1.1 zoekgebied

 

 

1.3 Conclusie 

Op basis van de resultaten van deze verkenning kan geconcludeerd worden dat het zoekgebied 

verschillende ongunstige eigenschappen kent in relatie tot windenergie.  

 

1.4 Aanpak 

Doel van deze studie is om de ruimtelijke mogelijkheden voor grootschalige windenergie binnen het 

zoekgebied inzichtelijk te maken. Middels een GIS1-analyse is informatie verzameld over relevante 

gebiedskenmerken en bestaande functies die niet of moeilijk verenigbaar zijn met windenergie (potentiële 

belemmeringen). Gegevens zijn verzameld via de database van Pondera of vanuit online beschikbare 

bronnen2.  

 

Hierbij gaat het om de volgende aspecten: 

• Woningen en bebouwing; 

• Externe veiligheid en infrastructuur; 

• Ecologie; 

• Luchtvaart en radar; 

• Archeologie en cultuurhistorie; 

• Provinciaal beleid. 

 
1 Geographical Information Software; programma voor het verzamelen, analyseren en bewerken van ruimtelijke en 

project-specifieke gegevens. 
2 Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: Kadaster (BAG), Risicokaart.nl, RVO,  en 

provincie Utrecht. 
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In het projectgebied is aan de hand van bovenstaande aspecten de beschikbare ruimte voor windenergie 

bepaald. Dit is gedaan op basis van vuistregels en toetsafstanden die volgen uit wet- en regelgeving, 

beleid en expert judgement. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen ‘harde’ en ‘zachte’ belemmeringen. Bij 

‘harde’ belemmeringen is sprake van afstanden die afgeleid zijn van wet- en regelgeving en daarin 

opgenomen normen. Binnen deze afstanden is het lastiger (maar niet geheel onmogelijk) om windenergie 

te realiseren. Buiten deze afstanden kan, eventueel met beperkte maatregelen, worden voldaan aan de 

wettelijke eisen. Dit geldt bijvoorbeeld voor infrastructuur, risicovolle objecten en woningen. Zachte 

belemmeringen zijn belemmeringen die randvoorwaarden / aandachtspunten geven en waar combinatie 

met windenergie (in bepaalde gevallen) mogelijk is. Voor deze meer zachte belemmeringen, zoals 

bijvoorbeeld archeologie en cultuurhistorie, is op basis van de aanwezige gebiedskenmerken in deze fase 

een (kwalitatieve) inschatting gemaakt van de risico’s en aandachtspunten. Nader onderzoek in een 

volgende fase kan meer inzicht geven in de uiteindelijke randvoorwaarden.  

 

Referentieturbines 

Voor de meeste aspecten geldt dat de afmetingen van de windturbines bepalend zijn voor de 

(on)mogelijkheden voor windenergie in het zoekgebied. Deze afmetingen3 zijn de afgelopen jaren steeds 

toegenomen. Dat heeft te maken met het feit dat het harder en constanter waait op grotere hoogtes en 

een grotere windturbine dus beter rendeert. Een grotere rotor ‘vangt’ ook meer wind. De rijksoverheid 

heeft een subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) beschikbaar gesteld waar 

duurzame energieprojecten aanspraak op kunnen maken. Deze subsidieregeling is zo ingericht dat vooral 

efficiënte projecten worden gehonoreerd.   

 

Het voorgaande pleit ervoor om een zo groot mogelijke turbine als uitgangspunt te nemen, omdat ook 

verwacht mag worden dat in de komende jaren de afmetingen van windturbines verder toenemen.  

 

Daarnaast is er ook een kleinere turbine onderzocht, om voor het tot stand komen van een 

inrichtingsvoorstel een vergelijk te hebben van de beschikbare ruimte voor windenergie bij de toepassing 

van iets kleinere windturbines. Hierbij is op te merken dat deze kleinere turbinecategorie gevoelig is voor 

de ontwikkelingen op de windturbinemarkt (met het oog op leverbaarheid en toekomstige 

subsidieregelingen). 

 

Categorie 1: turbines met een tiphoogte van 185 meter, een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter 

van 130 meter 

Deze categorie representeert voor dit gebied een ondergrens categorie windturbines die in de nabije 

toekomst op de markt beschikbaar is en naar verwachting nog steeds financieel rendabel is op basis van 

SDE++ subsidie.  

 

Categorie 2: turbines met een tiphoogte van 250 meter, een ashoogte van 165 meter en een rotordiameter 

van 170 meter 

Deze categorie representeert voor dit gebied de grote categorie windturbines die momenteel op de markt 

beschikbaar is en naar verwachting nog steeds financieel rendabel is op basis van SDE++ subsidie.  

 

Tabel 1.1 Overzicht referentie windturbines 

 
3 Hoogte van de mast en de lengte van de wieken (rotordiameter) 
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Referentieturbine Tiphoogte Ashoogte Rotordiameter Vermogen 

Categorie 1 185 meter 120 meter 130 meter 3 – 4 MW 

Categorie 2 250 meter 165 meter 170 meter 4 – 6 MW 

 

Windturbinelocaties 

Na het inzichtelijk maken van de relevante milieuaspecten, zijn middels kansenkaarten potentieel kansrijke 

locaties geïdentificeerd voor de plaatsing van windturbines. Deze kansenkaarten met gebiedskenmerken 

en afstandscontouren maken duidelijk waar potentiële ruimte is en waar ruimtelijke belemmeringen 

gelden. Binnen de (vooronderstelde) beschikbare ruimte is vervolgens bepaald hoeveel windturbines er 

maximaal kunnen worden geplaatst binnen het projectgebied op basis van de volgende uitgangspunten: 

 

Een onderlinge windturbine afstand van 4x RD 

Een minimale onderlinge windturbineafstand wordt aangehouden om de onderlinge beïnvloeding te 

beperken, zoals windafvang en zog4. Aan de ene kant treden hierdoor minder productieverliezen op en 

anderzijds bevordert dit de te verwachten levensduur van windturbines. Een minimale onderlinge 

windturbineafstand van 4D als vuistregel is een gebruikelijke afstand voor windturbines op land in 

Nederland. Het is bij nader onderzoek onder voorwaarden echter mogelijk hiervan beperkt af te wijken en 

de windturbines op iets kortere afstand van elkaar te plaatsen. 

 

Gevoeligheidsanalyse afstanden tot woningen, objecten en infrastructuur 

 

Er zijn in het projectgebied zelf geen woningen, maar in het aangrenzende Remmerden staan een aantal 

woningen dicht tegen het zoekgebied. Daarnaast doorkruist een buisleiding het zoekgebied. In het geval 

van dit zoekgebied is het de moeite waard om te onderzoeken of het mogelijk is om bij uitzondering 

minder afstand te houden tot infrastructuur of een of meerdere woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Afname van de windsnelheid en toename van de turbulentie achter de windturbine(bladen).  
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2 Ruimtelijke analyse 

 

2.1 Inleiding 

Aan de hand van een analyse met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) is de beschikbare 

ruimte voor de plaatsing van windturbines in het zoekgebied geanalyseerd en zijn de kansen en 

belemmeringen in beeld gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met aandachtspunten en aan te 

houden afstanden op basis van beleid, wet- en regelgeving. Daarnaast worden relevante milieutechnische 

aspecten en gevoelige functies die een belemmering voor de haalbaarheid van windenergie vormen op 

basis van vuistregels bij de analyse betrokken. 

 

2.2 Bestemmingsplan 

Ter plaatse van het zoekgebied is geldende bestemmingsplan het ‘Consolidatieplan Buitengebied 

Rhenen’. De enkelbestemming is ‘Agrarisch’ en de dubbelbestemmingen zijn ‘Waarde – Archeologie’, 

‘Waarde – Archeologisch argument’. De gebiedsaanduiding is ‘overige – zone archeologische waarde’ 

 

Deze bovenstaande bestemmingen gelden voor het hele gebied. De bouw en exploitatie van windturbines 

op deze locatie is in strijd met de enkelbestemmingen. 

 

De dubbelbestemmingen hebben betrekking op de archeologische waarde van het gebied. In paragraaf 

2.7 wordt verder ingegaan op de strenge archeologische bescherming van het zoekgebied.  

 

Het oostelijke deel van het zoekgebied, in het optionele gedeelte is een strook land waarop de 

dubbelbestemming ‘waarde – landgoed’ van kracht is. Op grond van deze dubbelbestemming zijn enkel 

bouwwerken geen gebouw zijnde toegestaan, die niet hoger dan 2 meter mogen zijn en gerelateerd zijn 

aan het landgoed. De bestemming hangt samen met het feit dat het gebied direct ten oosten van het 

plangebied als landgoed in gebruik is. Het is aannemelijk dat het belang van het landgoed sterk 

conflicteert met het plaatsen van één of meerdere windturbines.  

 

Een extra conflicterend belang kan het kerkhof vormen, dat grenst aan het noordoostelijk deel van het 

plangebied. Vanwege het belang van de rust  en de mogelijk ervaren verstoring van de turbines op deze 

rust op het kerkhof kan het plaatsen van windturbines ook als ongewenst worden beoordeeld.  

 

2.3 Hinder voor de leefomgeving 

Windturbines kunnen hinder voor de leefomgeving veroorzaken in de vorm van geluid en slagschaduw. De 

mate van hinder is van verschillende factoren afhankelijk; waaronder de afstand tot gevoelige objecten. 

Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden kan gebruik worden gemaakt van vuistregels.  
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2.3.1 Geluid 

Windturbines produceren geluid en kunnen hiermee hinder veroorzaken voor de leefomgeving. Een 

algemene vuistregel is dat een windturbine, met afmetingen vergelijkbaar met de referentieturbines, op 

een afstand van 400 meter van een geluidgevoelig object5 kan worden geplaatst. Buiten deze afstand kan 

er, eventueel met beperkte mitigerende maatregelen6, doorgaans aan de wettelijke normen7 voor 

windturbinegeluid worden voldaan, eventueel met toepassing van mitigerende maatregelen.  

 

Grote windturbines produceren niet automatisch meer geluid dan een kleinere windturbine, daarom is 

geen onderscheid gemaakt in de afstandscontouren voor de twee windturbinecategorieën. De 

geluidproductie verschilt voornamelijk tussen verschillende type windturbines. In Figuur 2.1 zijn de 

contouren van gevoelige objecten ingetekend op de kaart.  

 

Figuur 2.1 Contouren rondom de gevoelige objecten 

 

 

2.3.2 Slagschaduw 

Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder veroorzaken bij mensen. De maximale 

flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die 

 
5 Een geluidgevoelige object zijn onder andere gevoelige gebouwen (zoals woningen, onderwijsgebouwen, 

ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven), geluidgevoelige terreinen (zoals 

woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen). Zie ook: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/activiteitenbesluit/geluidsgevoelige/ 
6 Mitigerende maatregelen zoals een stilstandvoorziening, keuze voor een stiller windturbinetype of het wijzigen van de 

instellingen van een windturbine om de bronsterkte te reduceren.  
7 Lden = 47 dB en Lnight = 41 dB. Deze norm geldt voor geluidgevoelige objecten.  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/activiteitenbesluit/geluidsgevoelige/
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ondervonden kan worden. Daarbij zijn de afstand tot de windturbines, de stand en aanwezigheid van de 

zon en het al dan niet draaien van de windturbines bepalende aspecten. 

 

Slagschaduw wordt gemeten en beoordeeld vanuit het perspectief van woningen. Ook voor slagschaduw 

wordt in een verkenning doorgaans uitgegaan van de 400 meter toetsafstand, met name omdat geluid 

over het algemeen het bepalende aspect van de twee is. Voor slagschaduw kan doorgaans met 

toepassing van mitigatie (stilstandvoorziening en een minimale afstand van 400 meter) aan de wettelijke 

normen8 voor slagschaduw worden voldaan. 

 

Hierbij moet wel benadrukt worden dat bij slagschaduw de aan te houden afstand tussen de windturbine 

en het gevoelige object, zoals de woning, niet goed aan te geven is met één afstand, zoals bij geluid. Dat 

heeft te maken met de stand van de zon: ten zuiden van de turbine is er geen slagschaduw, aangezien de 

zon nooit in het noorden staat. Bij een laagstaande zon (in het oosten en westen als de zon opkomt of 

ondergaat) is de slagschaduw langer dan een hoogstaande zon midden op een zomerdag. Maar omdat 

slagschaduwhinder in de praktijk gemitigeerd kan worden door het toepassen van een 

stilstandsvoorziening, is slagschaduw in het algemeen geen beperkende factor waar bij de positionering 

van windturbines rekening mee gehouden hoeft te worden. Daarmee is het aanhouden van de afstanden 

voor geluid in eerste aanleg ook voldoende voor slagschaduw, gezien daarmee de grootste 

slagschaduweffecten al worden ondervangen. Er zal dan in de praktijk vaak nog wel een 

stilstandsvoorziening nodig zijn. Dit gaat over het algemeen enigszins samen met een beperkt verlies aan 

elektriciteitsproductie van enkele tienden van procenten en vormt meestal in de praktijk geen probleem 

voor de financiële haalbaarheid van een windpark. 

 

2.3.3 Molenaarswoningen 

Molenaarswoningen zijn woningen die in tegenstelling tot gevoelige objecten onderdeel uitmaken van een 

windenergieproject en daarmee bij de ‘inrichting’ horen. Voor deze woningen geldt dat ze bij het windpark 

horen, zoals een agrariër die bij zijn/haar boerderij woont. Hier hoeft niet voldaan te worden aan de 

normen voor geluid en slagschaduw. Wel geldt dat er sprake dient te zijn van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Aan het aanmerken van molenaarswoningen of bedrijfswoningen zijn tevens regels 

verbonden. Op grond van de wet en de jurisprudentie dient er tussen woning en inrichting (het windpark) 

een onderling technische, organisatorische en/of functionele binding te bestaan, dienen woning en 

inrichting in elkaars onmiddellijke nabijheid te zijn gelegen9 en dient er verband te zijn tussen het aantal 

turbines en aantal molenaarswoningen10. Verder heeft een recente uitspraak van de Afdeling 

Bestuursrecht van de Raad van State er toe geleid dat niet elke woning als molenaarswoning kan worden 

aangemerkt. De relatie tussen de betreffende molenaarswoningen en het windpark moet duidelijk en 

aantoonbaar aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. In sommige gevallen kan het lonen om te 

onderzoeken of de eigenaren van woningen in de buurt van windenergieproject bereid zijn om hun woning 

te laten aanmerken als een molenaarswoning. Het aanmerken van een molenaarswoning is staat of valt 

volledig met de instemming en de samenwerking van de bewoner van desbetreffende woning. Indien er 

dus geen goedkeuring van de bewoner is, is de aanwijzen van een molenaarswoning uitgesloten.  

 

 
8 Maximaal 17 dagen per jaar gedurende 20 minuten per dag slagschaduw op gevoelige bestemmingen. 
9 zie ABRvS 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3038, r.o. 3.1 en ABRvS 16 september 2009, 

ECLI:NL:RVS:2009:BJ7747, r.o. 2.3.3 
10 Zie ABRvS, 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4180 
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Het onderzoeken van de mogelijkheid om molenaarswoningen aan te wijzen is in dit zoekgebied niet 

zinvol. Door de contouren rondom woningen te verkleinen kan weliswaar meer ruimte ontstaan waarop de 

bouw mogelijk is van windturbines, maar het specifieke probleem is in dit gebied is echter dat er veel 

woningen hun contouren binnen het zoekgebied hebben en er dus een aantal molenaarswoningen 

aangewezen moeten worden om de ruimte voor windenergie te vergroten. Er moet echter voor iedere 

molenaarswoning een windturbine gebouwd worden en dat past niet binnen het zoekgebied buiten de 

belemmeringen. Het is dus geen optie hier.  

 

2.4 Externe veiligheid & infrastructuur 

Voor de afstanden van windturbines tot infrastructuur en overige externe veiligheidsobjecten is uitgegaan 

van de richtlijnen uit het Handreiking Risicozonering Windturbines (HRW11, zie Tabel 2.1)  en bijbehorende 

Handleiding Risicoberekening Windturbines12. De afstanden betreffen generieke toetsafstanden. Buiten de 

genoemde afstand is er in principe geen sprake van een (aanvullend) veiligheidsrisico. De praktijk leert dat 

windturbines soms geplaatst kunnen worden op kortere afstand dan de toetsingsafstand van objecten op 

basis van nader (veiligheids)onderzoek, mitigerende maatregelen en overleg met de eigenaar of 

beheerder van het object of de infrastructuur.  

 

Tabel 2.1 Infrastructuur en overige objecten met bijbehorende afstanden 

Aspect Bepaling afstand 

      Afstand per turbinecategorie 

 

        

  Categorie 1 Categorie 2 

Externe Veiligheid en Infrastructuur 

Overige gebouwen – beperkt 

kwetsbare objecten (data: BAG) 

 

Panden (data: BAG) 

Halve rotordiameter 

(wettelijke bron: 

Handboek 

Risicozonering 2020) 

65 meter 85 meter 

Kwetsbare objecten 

Tiphoogte 

(wettelijke bron: 

Handboek 

Risicozonering 2020) 

185 meter 250 meter 

Bestaande windturbines 4x Rotordiameter 520 meter 680 meter 

Hoofdwegen  

 
Halve rotordiameter 65 meter 85 meter 

Spoorwegen 

 

Halve rotordiameter + 

7,85 meter 

73 meter 

(afgerond) 
93 meter (afgerond) 

Vaarwegen 

Halve rotordiameter 

Vanaf de rand van de 

vaargeul (wettelijke bron: 

Handboek 

Risicozonering 2020) 

 

65 meter 85 meter 

 
11 versie januari 2020 
12 Versie oktober 2019 
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Aspect Bepaling afstand 

      Afstand per turbinecategorie 

 

        

  Categorie 1 Categorie 2 

Hoogspanningsleidingen 

 

Buisleidingen 

(data: Risicokaart) 

 

Risicovolle inrichtingen 

(data: Risicokaart) 

Ashoogte + halve 

rotordiameter 

(wettelijke bron: 

Handboek 

Risicozonering 2020) 

185 meter 250 meter 

 

Voor kwetsbare objecten (woningen, verzorgingsinstellingen, grote kantoren, scholen etc.) geldt dat het 

aanhouden van de 400 meter contour voor hinder (zie vorige paragraaf) voldoende is om aan de eisen uit 

de HRW te voldoen. Beperkt kwetsbare objecten worden indirect ook meegenomen in de analyse door 

een contour van een halve rotordiameter om elk pand te trekken.  

 

In het zoekgebied zijn de volgende belemmeringen op het gebied van externe veiligheid aanwezig:  

- Een buisleiding. Deze buisleiding loop dwars door het zoekgebied heen en zorgt voor een groot 

verlies aan mogelijkheden voor windenergie, omdat er een buffer gelijk aan de ashoogte + de halve 

rotordiameter moet worden aangehouden tot de gasleiding. 

- Risicovolle inrichting. Echter, de risicogevoelige inrichtingen in Remmerden overlappen allen met de 

contouren rondom de woningen op in Remmerden. Dientengevolge is er geen extra belemmering 

door de risicogevoelige inrichtingen.  

 

In Figuur 2.2 is te zien welke invloed de in Tabel 2.1 opgenomen afstanden hebben op de beschikbare 

ruimte bij toepassing van referentieturbine 1 (120 ashoogte en 130 rotordiameter). In  

 

Figuur 2.2 Externe veiligheidscontouren voor categorie 1 windturbines 
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Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing. is te zien welke invloed de in Tabel 2.1 opgenomen afstanden hebben 

op de beschikbare ruimte bij toepassing van referentieturbine 2 (165 ashoogte en 170 rotordiameter).  

 

Figuur 2.3 Externe veiligheidscontouren voor categorie 2 windturbines 
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2.5 Ecologie 

Windturbines kunnen effect hebben op de ecologische waarden van natuurgebieden en op specifieke flora 

en fauna. De bescherming van natuur komt voort uit de Wet natuurbescherming en in deze wet wordt 

onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. In deze verkenning is 

beschouwd in hoeverre er ecologische waardevolle gebieden in of in de nabijheid van het projectgebied 

aanwezig zijn en in hoeverre effecten op de waarden van deze gebieden te verwachten zijn. In een 

volgend stadium zal specifieker moeten worden gekeken naar de effecten van windturbines op soorten 

(met name vogels en vleermuizen) die zich binnen en buiten het projectgebied bevinden. Deze natuurtoets 

zal moeten worden uitgevoerd op basis van specifieke turbineposities en afmetingen en op basis van 

gedetailleerde informatie over het voorkomen en gebiedsgebruik van soorten in het gebied.  

 

2.5.1 Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden kennen een beschermingsregime met een externe werking, dit betekent dat ook 

windturbines buiten deze gebieden van invloed kunnen zijn op de natuurlijke waarden waarvoor deze 

gebieden zijn aangewezen. 

 

Er ligt in de buurt van het zoekgebied een Natura 2000-gebied Dit gebied ligt op 370 meter afstand van het 

zoekgebied. Het zoekgebied is niet gelegen in een ganzenrustgebied. Het effect van windturbines op 

fauna zal sowieso moeten worden beschouwd in de aanvraag om een ontheffing WNB. De provincie sluit 

plaatsing van windturbines in Natura-2000 gebieden en ganzenrustgebieden uit, maar het zoekgebied valt 

dus niet binnen deze gebieden.  
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Het gebied ligt echter wel geheel in een gebied dat is aangeduid als een gebied dat hoort bij 

Natuurnetwerk Nederland. (NNN Utrecht). De provincie Utrecht heeft regels vastgelegd in de Interim 

Omgevingsverordening Provincie Utrecht voor activiteiten in NNN gebieden. In het als NNN aangewezen 

gebied binnen de provincie Utrecht geldt het 'nee, tenzij'-principe. Dit houdt in dat activiteiten waarbij de 

wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, oppervlakte en samenhang van NNN significant worden 

aangetast, niet zijn toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is dwingende redenen 

van groot openbaar belang. Dit betekent in het geval van het zoekgebied dus dat er een ‘nee, tenzij’ 

principe voor het realiseren voor windturbines ligt, waarbij de initiatiefnemer bij het aanvragen van een 

omgevingsvergunning in de ruimtelijke onderbouwing moet aantonen dat het ontwikkelen van windenergie 

op deze locatie te verantwoorden is.  

 

De provincie Utrecht stelt in artikel 6.3 van de interim-omgevingsverordening dat gemeenten geen 

ruimtelijke ontwikkelingen met aantasting mogen toestaan van de wezenlijke kenmerken en waarden van 

het NNN gebied, tenzij het gaat om : 

• Ontwikkelingen van groot openbaar belang, waarvoor geen reële alternatieven zijn die het NNN-

gebied minder aantasten;  

• Ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot aantasting en worden gecompenseerd binnen een met 

die ruimtelijke ontwikkeling samenhangend gebied en met dusdanige activiteiten dat uitvoering 

van die activiteiten gezamenlijk binnen 10 jaar resulteert in een duidelijke aantoonbare 

meerwaarde voor natuurnetwerk Nederland voor wat betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang; 

• Ruimtelijke ontwikkelingen in het NNN-gebied die beperkt worden gewijzigd of worden 

toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de 

bestaande bestemming.  
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Figuur 2.4 nagenoeg het hele zoekgebied is NNN gebied 

 
Figuur 2.5 Natura 2000 gebieden bij zoekgebied 
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2.5.2 Soortenbescherming 

Naast gebiedsbescherming is ook de soortenbescherming van belang. Hierbij gaat het om alle soorten  

die beïnvloed kunnen worden door de bouw en exploitatie van de windturbines zoals allerlei  

grondgebonden soorten (vooral bij de bouw), vogels (waaronder trekvogels en weidevogels) en  

vleermuizen. Zoals te zien in Figuur 2.5 zijn er in het studiegebied geen gebieden aangewezen als  

leefgebied voor weidevogels. Daarentegen ligt op 200 meter ten zuiden van het (optionele) deel van het 

zoekgebied een ganzenrustgebied.13 In de leefgebieden gelden regels die de gunstige staat van 

instandhouding (GSI) van deze soorten moet bevorderen. Door een ecologisch bureau zal er nader 

onderzoek naar het voorkomen van deze soorten en de effecten van specifieke opstellingen uitgevoerd 

moeten worden om uit te wijzen in hoeverre de GSI van soorten wordt aangetast door een specifiek 

windproject. 

 

Figuur 2.6 ten zuiden van het plangebied is een ganzenrustgebied 

Bron: Interim omgevingsvergunning provincie Utrecht 

 

2.6 Luchtvaart en defensie 

Figuur 2.7 geeft een overzicht van de relevante obstakel- of toetsingsvlakken en luchtvaartroutes met 

betrekking tot de luchtvaart rondom het projectgebied. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ‘Viewer 

Hoogtebeperkingen Luchtvaart’ van RVO14. Het projectgebied ligt buiten de obstakelvlakken en opstijg- en 

aanvliegroutes van burgerluchthavens, zweefvliegluchthavens, helikopterluchthavens of militaire 

luchthavens.    

 

 

 

 

 

 

 
13 Interim omgevingsverordening - Plannenviewer Provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) 
14 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-

omgeving/bouwhoogtebeperkingen 

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-VA01
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/bouwhoogtebeperkingen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/bouwhoogtebeperkingen
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Figuur 2.7 Hoogtebeperkingen 

 

 

Laagvlieggebieden en laagvliegroutes 

In het zoekgebied liggen geen laagvlieggebieden en -routes van Defensie. 

 

Defensieterreinen 

Binnen het zoekgebied zijn geen defensieterreinen.  

 

Defensieradar 

Windturbines kunnen van invloed zijn op de goede werking van de radarsystemen van Defensie. In 

Nederland bevinden zich zeven radarposten met militaire of civiele functies. Plannen voor windenergie 

binnen een afstand van 75 kilometer van een radarpost moeten door TNO worden getoetst en vervolgens 

ter goedkeuring worden voorgelegd aan het ministerie van Defensie. Het projectgebied bevindt zich 

binnen de toetsingsvlakken van de radarposten Soesterberg, Volkel, Herwijnen, TAR Schiphol West en 

Nieuw Milligen. Het projectgebied valt dus binnen de reikwijdte van vijf radarposten. Dit heeft als voordeel 

dat de radarverstoring van één post mogelijk door de dekking van een andere post kan worden 

ondervangen. Een hoger aantal posten betekent doorgaans een hogere kans op acceptatie door Defensie. 

Een toetsing van TNO zal uit moeten wijzen of het daadwerkelijke effect op de radars aanvaardbaar is. 

Alhoewel een onaanvaardbare radarverstoring een uitsluitingsfactor kan zijn, wordt in dit stadium 

Defensieradar meegenomen als een aandachtpunt. Bovendien zijn er mogelijkheden voorhanden om de 

radarverstoring te mitigeren, door het aanpassen van het windturbinetype, de opstelling of de afmetingen. 
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2.7 Cultuurhistorie & archeologie 

Archeologisch erfgoed 

 

Het gehele zoekgebied is een archeologisch monument. Dit betekent dat voor het gehele gebied een 

archeologische monumentenvergunning vereist is. In het hele gebied mag niet gebouwd worden, zonder 

dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een archeologische monumentenvergunning heeft 

verleend. Hetzelfde verbod geldt voor het aanleggen van werken.  

 

Er dient dus een archeologische monumentenvergunning aangevraagd te worden als bedoeld in artikel 11 

lid 2 van de Monumentenwet 1988.  

 

Figuur 2.8 Archeologische monumenten 

 

 

Het verwerven van de archeologische monumentenvergunning is een uitgebreide procedure en kan 

gepaard gaan met archeologisch onderzoek, het treffen van maatregelen, het doen van opgravingen en 

het uitvoeren van het werk onder begeleiding van een archeologisch deskundige.  

 

De status van archeologisch monument is een zeer zware bescherming van een locatie en kan de bouw 

van windturbines vertragen. Volgens de gegevens van RCE betreft het zoekgebied een gebied met zeer 

hoge archeologische waarde. 
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De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed15 (RCE) adviseert een afstand voor Rijksbeschermde gezichten tot 

windturbines van 1.800 meter, zodat het contrast tussen de windturbines en het beschermde gezicht wordt 

afgezwakt. Eventueel optredende effecten op de beschermde gezichten is afhankelijk van de specifieke 

situatie (zichtbaarheid/afscherming). De 1.800 meter is geen voorgeschreven norm en vormt daarom geen 

‘harde’ belemmering, echter wel een belangrijk aandachtspunt. Het dichtstbijzijnde beschermde 

dorpsgezicht is Amerongen en dit ligt op meer dan 1,8 kilometer van het plangebied.  

 

Figuur 2.9 Beschermde dorpsgezichten in de omgeving van zoekgebied 

 

 

2.8 Provinciaal beleid 

2.8.1 Provinciale Omgevingsverordening 

In maart 2021 is de nieuwe omgevingsverordening vastgesteld door de provincie Utrecht. In deze 

verordening is wordt (in afdeling 5) ingegaan op windenergie. Er wordt in artikel 5.3 gesteld dat een 

bestemmingsplan dat binnen het gebied Windenergie van toepassing is, windturbines met opgesteld 

vermogen van meer dan 3 MW kan toestaan. De voorkeur gaat uit naar een combinatie van meerdere 

windturbines met een vermogen van 3 MW of meer. Een solitaire turbine is alleen mogelijk als 

onderbouwd kan worden waarom meerdere windturbines niet mogelijk zijn en als de energieopbrengst 

opweegt tegen die impact op de omgeving. Die impact is op de beoogde locatie groot, omdat het grenst 

aan een landgoed met bijzondere landschappelijke waarden en aan de Utrechtse Heuvelrug.  

 

 
15 https://erfgoedenruimte.nl/energie/windenergie 

 

https://erfgoedenruimte.nl/energie/windenergie
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2.9 Netaansluiting 

Voor de economische haalbaarheid van een windpark vormen de kosten van netaansluiting doorgaans 

een aandachtspunt. De afstand tot een netaansluitingspunt in relatie tot de omvang van het windpark kan 

bepalend zijn voor de businesscase. 

 

De dichtstbijzijnde aansluiting op het hoogspanningsnet is gelegen in Veenendaal. Dit is op 4 kilometer 

afstand van het zoekgebied. Dit station is aangegeven op Figuur 2.10 

 

Figuur 2.10 Grote transformatorstations 

 

 

Aansluiting op kleinere transformatorstations is afhankelijk van de capaciteit van het station, het 

elektriciteitsnetwerk en het vermogen van het windpark. 

 

De aanwezigheid van een potentieel netaansluitingspunt wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk 

capaciteit beschikbaar is. Eventueel kan er voor de potentiële windenergielocaties contact worden 

opgenomen met de netbeheerder om de mogelijkheden en kosten voor netaansluiting te inventariseren. 

Volgens de beoordeling van Stedin, weergegeven op de kaart, is er in het zoekgebied beperkte 

netcapaciteit beschikbaar.16 

 

 

 

 

 
16 Beschikbare netcapaciteit | Stedin  

https://www.stedin.net/zakelijk/congestiemanagement-en-transportprognoses/beschikbare-netcapaciteit
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Figuur 2.11 Grote transformatorstations 

 

 

 

Op basis van het voorgaande is in het volgende hoofdstuk in Tabel 3.1 per relevant aspect voor dit 

projectgebied beschreven welk criterium wordt gehanteerd, waar dat criterium op is gebaseerd (bron) en 

de eventueel gehanteerde toetsafstanden voor deze technisch-ruimtelijke verkenning.  
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3 Potentie windenergie 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar kansrijke locaties voor windenergie in het 

zoekgebied beschouwd op basis van de voorgaande ruimtelijk-technische verkenning. Vervolgens wordt 

aangegeven hoeveel windturbines er maximaal in het projectgebied kunnen worden geplaatst op basis 

van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 1.3. 

 

3.1 Harde belemmeringen en plaatsingsmogelijkheden windturbines 

Het zoekgebied bezit verschillende eigenschappen die de ontwikkeling van windenergie ongunstig maken. 

Zoals eerder al benadrukt wordt is het gebied een archeologisch monument en is het gehele zoekgebied 

onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast wordt de ruimte in het zoekgebied grotendeels 

beperkt door de aanwezigheid van woningen en de aanwezigheid van een gasleiding die door het gebied 

loopt.  

 

Binnen de in de kaarten weergegeven hardere belemmeringen en bijbehorende effectafstanden is niet 

aannemelijk dat het haalbaar is om windenergie te realiseren. In sommige gevallen kan er een oplossing 

gezocht worden in maatwerk, waarbij er door bijvoorbeeld toepassing van stillere windturbines, 

stilstandvoorzieningen, veiligheidsmaatregelen of andere mitigerende maatregelen eventueel een minder 

grote afstand tot woningen en infrastructuur kan worden aangehouden.  

 

Zachte belemmeringen zijn belemmeringen die randvoorwaarden / aandachtspunten geven en waar 

combinatie met windenergie (in bepaalde gevallen) mogelijk is. Nader onderzoek in een volgende fase kan 

meer inzicht geven in de uiteindelijke randvoorwaarden. Nader onderzoek van zachtere belemmeringen 

kan echter ook resulteren in uitsluiting van windenergie op bepaalde locaties. De belangrijkste zachtere 

belemmeringen in het zoekgebied die kunnen resulteren in uitsluiting of een beperking van windenergie in 

het zoekgebied is de aanwezigheid van NNN en het archeologisch monument.  

 

Tabel 3.1 Overzicht hardere en zachtere belemmeringen binnen het zoekgebied 

Aspect Hard of zacht Bron Criterium Effectenafstand 

Geluid Hard Activiteitenbesluit 

Voor geluidgevoelige 

objecten17: 

Lden = 47 dB; 

Lnight = 41 dB. 

400 m 

Slagschaduw Hard Activiteitenbesluit 

Voor gevoelige objecten18 op 

minder dan 12x de 

rotordiameter die meer dan 

17 dagen per jaar meer dan 

20 minuten slagschaduw 

ondervinden. 

400 m 

 
17 Geluidgevoelige objecten zijn woningen, maar ook onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven 
18 Ook voor slagschaduw hanteren we dezelfde gevoelige objecten als die voor geluid  
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Aspect Hard of zacht Bron Criterium Effectenafstand 

Panden Hard HRW (2020) Halve rotordiameter 65/85 meter 

Buisleidingen en 

buisleidingen 
Hard HRW (2020) 

Ashoogte + halve 

rotordiameter OF werpafstand 

bij nominaal toerental 

wanneer dat groter is dan 

ashoogte + halve 

rotordiameter 

185m/250m 

Natura 2000 Hard Wnb 
Significante effecten op 

instandhoudingsdoelstellingen 
- 

NNN Zacht Omgevingsvisie 

Significante effecten op 

wezenlijke kenmerken en 

waarden NNN-gebied 

 

- 

Radardefensie Zacht Defensie 

Toetsingsverplichting voor 

locaties binnen afstand van 

75 kilometer van 

radarinstallaties. Kan 

uiteindelijk wel een hard 

uitsluitingscriterium zijn, maar 

dat kan pas worden bepaald 

na een berekening van TNO. 

75 kilometer 

(toetsingsverplichting) 

Rijksmonumenten Zacht RCE 
Aandachtspunt, geen 

uitsluitingscriterium 
- 

Archeologie Zacht RCE Vast te stellen door RCE - 

Netaansluiting Zacht Tennet en Stedin 

Afstand tot 

netaansluitingspunt kan 

bepalend zijn voor de 

businesscase van een 

windpark 

- 

Risicovolle 

inrichtingen 
Hard HRW (2020) 

Ashoogte + halve 

rotordiameter OF werpafstand 

bij nominaal toerental 

wanneer dat groter is dan 

ashoogte + halve 

rotordiameter 

185m/250m 

 

Voor het identificeren van plaatsingsmogelijkheden voor windturbines zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd 

• Buiten de ‘harde’ belemmeringen zoals, contour buisleiding en contouren woningen;  

• Onderlinge afstand van 4x de rotordiameter; 

• Vanwege het feit dat het gehele gebied in NNN gebied ligt wordt uitgegaan van plaatsing van 

windturbines in het NNN gebied;  

• Er wordt uitgegaan van de twee windturbinecategorieën zoals besproken in paragraaf 1.3. 
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3.2 Plaatsingsmogelijkheden windturbines 

Voor de categorie 1 heeft het onderzoek geresulteerd in de conclusie dat er plaatsing van slechts 1 

windturbine mogelijk is in dit gebied, indien er enkel gekeken wordt naar afstand tot risicovolle inrichtingen, 

de buisleiding en woningen. Deze mogelijkheid is er dan in de noordelijke hoek. Hier komt vervolgens de 

ongunstige kanttekening bij dat deze locatie binnen NNN-gebied en het archeologisch monument is. Dit is 

ongunstig voor het plaatsen van windturbines.  

 

Daarnaast is het zeer ongunstig dat er slechts 1 windturbine geplaatst kan worden, omdat de Provincie 

Utrecht solitaire windturbines onwenselijk acht, zoals in paragraaf 2.8.1. reeds is genoemd. De kans dat er 

medewerking wordt verleend is dientengevolge klein.  

Figuur 3.1 Plaatsingsvoorstel categorie 1 
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Ook voor categorie 2 is gebleken dat ook slechts 1 windturbine mogelijk is.  

Figuur 3.2 Plaatsingvoorstel categorie 2 

 
 

3.3 Conclusie 

Het zoekgebied kent verschillende ongunstige eigenschappen.  

• Het grootste deel van het zoekgebied is onbruikbaar voor het plaatsen van windturbines, omdat 

het binnen de buffers rondom woningen ligt of binnen de buffer van de buisleiding; 

• Het zoekgebied geniet een zware archeologische bescherming. Er zal dus rekening gehouden 

moeten worden met archeologisch onderzoek en eventuele opgravingen; 

• Het zoekgebied ligt binnen het NNN-gebied. Dit betekent dat er door de provincie bij het verlenen 

van de vergunningen het belang van ontwikkeling van windenergie zal moeten afwegen tegen het 

belang van het behoud van natuurwaarden binnen het NNN gebied. Bovendien houdt dit in dat 

activiteiten waarbij de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, oppervlakte en samenhang 

van NNN significant worden aangetast, niet zijn toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn 

en er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang; 

• Er is op basis van deze verkennende analyse een voorzichtige mogelijkheid voor het 

onderzoeken van één locatie voor één windturbine. Het plaatsen van een solitaire windturbine 

past niet in het beleid van de Provincie Utrecht. 

 

Op basis van deze verkenning wordt geconcludeerd dat de mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

windenergie op deze locatie zeer beperkt zijn en de omstandigheden voor de ontwikkeling van een 

windenergieproject zeer ongunstig zijn.   
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