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Titel Toelichting belemmeringenstudie zoekgebied windenergie Avelingen 

Datum 11 maart 2022 

Auteur Loes Derikx, Wouter Verweij 

Inleiding 

In opdracht van de Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Gorinchem voert 

Bosch & van Rijn een verkennende studie uit naar de ruimtelijke, technische-financiële en maat- 

schappelijke haalbaarheid van windenergie in het RES-zoekgebied Avelingen (zie Figuur 1). Dit 

zoekgebied is één van de twee zoekgebieden die zijn vastgesteld in de RES 1.0 van RES regio 

Alblasserwaard. Door de aangenomen motie ‘Windmolen-vrij Dichtbij’ (zie Tabel 2) lijkt het rea- 

liseren van windturbines in windzoekgebied A15 Oost niet mogelijk. 

In deze belemmeringenstudie staat het RES-windzoekgebied Avelingen centraal. Het voorlig- 

gende onderzoek zit in stap 1: de verkenning. Het doel van de verkenning is om inzichtelijk te 

maken of en zo ja, onder welke voorwaarden binnen het zoekgebied Avelingen windturbines 

mogelijk kunnen worden gemaakt. 

In dit onderzoek staan ontoegankelijke kaarten. De informatie in deze kaarten is op te vragen 

bij  info@boschenvanrijn.nl.  

Figuur 1   RES-zoekgebied voor windenergie Avelingen, Gorinchem 

mailto:info@boschenvanrijn.nl
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Als eerste stap in de verkenning is een ruimtelijke analyse uitgevoerd met behulp van GIS. Deze 

analyse wordt ook wel een belemmeringenstudie genoemd. In deze stap van de verkenning 

wordt in kaart gebracht waar het realiseren van windturbines niet mogelijk is. In de analyse 

wordt nagegaan welke ruimte voor windenergie aanwezig is wanneer rekening wordt gehouden 

met minimumafstanden tot in het gebied aanwezige functies en objecten. Een dergelijk onder- 

zoek is al eens uitgevoerd voor deze locatie. In het kader van de verkenning is het echter nood- 

zakelijk om deze ruimtelijke analyse te actualiseren. 

In de daaropvolgende stap worden de mogelijkheden voor windturbines in kaart gebracht, aan 

de hand van de uitkomsten van de belemmeringenstudie. Dan worden ook mogelijke windtur- 

bine-opstellingen en de effecten daarvan op de omgeving in kaart gebracht. De effecten van 

windturbines op de omgeving (o.a. geluids- en slagschaduweffecten) komen in deze rapportage 

nog niet aan bod. 
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Belemmeringen voor windturbines 

 
Bij het plaatsen van windturbines dient rekening te worden gehouden met nationale richtlijnen 

voor afstanden tot diverse functies en objecten in het gebied. Daarnaast zijn voor gevoelige ob- 

jecten buffers vastgesteld in verband met ruimtelijke milieueffecten van windturbines zoals ge- 

luid, slagschaduw en externe veiligheid. Aan de hand van minimumafstanden wordt een eerste 

analyse uitgevoerd. Voor het aspect ecologie wordt een separate risicoanalyse uitgevoerd 

waarin wordt ingegaan op te verwachten effecten op beschermde soorten en gebieden. Op basis 

van landelijk beleid zijn de volgende belemmeringen meegenomen in de analyse: 

 
Verblijfsobjecten met woon-, 

zorg- of onderwijsfunctie 

Overige bebouwing 

Auto-, spoor- en vaarwegen 

Overige wegen 

Hoogspanningsinfrastructuur 

Buisleidingen zoals aardgasleidingen 

Laagvliegroutes en luchtvaartbegeleiding 

Ecologische waarden (Natura2000) 

Bestaande windturbines 

NB: Verblijfsobjecten met een woon-, zorg- of onderwijsfunctie zijn woningen, zorginstellingen, 

scholen, e.d. die als zodanig aangemerkt staan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG). Rondom deze verblijfsobjecten moet worden voldaan aan regelgeving op het gebied van 

geluid en slagschaduw. 

 
Voor de analyse is uitgegaan van een windturbine met een ashoogte van 150 meter en een ro- 

tordiameter van 170 meter (tiphoogte 235 meter). Windturbines met vergelijkbare afmetingen 

zijn op dit moment leverbaar in de markt. Dit is een worst case benadering die leidt tot de groot- 

ste afstanden tot de belemmeringen in deze studie. Let op: dit betekent niet dat een windturbine 

met dergelijke afmetingen wordt gekozen voor realisatie, mocht er na de verkennende studie 

besloten worden dat een windproject doorgang krijgt. Het kan ook een windturbine van kleinere 

afmeting zijn. Maar voor deze analyse is gekozen om uit te gaan van het grootste type. Hierdoor 

wordt de ruimte voor windenergie die volgt uit deze belemmeringenstudie in geen geval over- 

schat. Bij een kleiner type windturbine zullen de aan te houden afstanden tot genoemde functies 

en objecten kleiner zijn. In Figuur 2 worden de gebruikte windturbinetermen kort toegelicht. 
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Figuur 2 Uitleg windturbinetermen 

 

De minimale afstanden (buffers) die moeten worden aangehouden rond belemmeringen in of 

nabij het zoekgebied voor windturbinelocaties volgen uit wet- en regelgeving. De aangehouden 

afstanden zijn vermeld en toegelicht in Tabel 1 en Tabel 2. Tabel 1 bevat nationale en wettelijk 

vastgelegde afstanden en vuistregels. Tabel 2 bevat locatiespecifieke afstanden die voortkomen 

uit lokale ontwikkelingen. 



Pagina 5 van 17 
 

 
 

Tabel 1 Toelichting afstanden tot wettelijke belemmeringen 

 

Belemmering 

 

Toelichting 

Bufferafstand (m) 
bij: 

As: 150m, RD: 
170m 

 
Rijkswegen 

Langs rijkswegen wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een af- 

stand van ten minste de halve rotordiameter. In dit geval is dit 85 meter. 

Afwijken van deze afstand is mogelijk mits goed onderbouwd. 

 

85 

 
Overige 

wegen 

Tot provinciale en gemeentelijke wegen gelden geen voorgeschreven mi- 

nimumafstanden zoals bij rijkswegen het geval is. Om genoeg ruimte voor 

het plaatsen windturbines vrij te houden wordt toch een korte afstand tot 

overige wegen ingetekend. 

 

 
20 

Spoorwegen 
ProRail hanteert een afstandseis van 11 meter + ½ x rotordiameter (met 

een minimum van 30 meter) vanaf het hart van het buitenste spoor. 

 

96 

 
 
 
 

Vaarwegen 

Rijkswaterstaat staat momenteel windturbines toe bij een afstand van ten 

minste een halve rotordiameter tot de vaarweg. In deze studie wordt uit- 

gegaan van de rand van de vaarweg, zoals opgenomen in de Legger van 

Rijkswaterstaat. In de toekomst bedraagt deze richtafstand mogelijk een 

halve rotor plus 30 meter. Afwijken van deze afstand is mogelijk mits goed 

onderbouwd. Rijkswaterstaat doet parallel aan de verkenning onderzoek 

naar aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
 
 

85 

 
 

Hoogspan- 

ningsinfra- 

structuur 

TenneT hanteert voor hoogspanningsverbindingen als risicoafstand de 

grootste waarde van: 

• De tiphoogte; of 

• De maximale werpafstand bij nominaal toerental 

Voor de windturbine in dit onderzoek is de tiphoogte als hoogste waarde 

aangehouden. 

 
 
 
 

235 

 
 

Aardgas- 

leidingen 

Handreiking Risicozonering Windturbines 2020 houdt voor ondergrondse 

gasleidingen als risicoafstand de grootste waarde aan van: 

• De tiphoogte 

• De maximale werpafstand bij nominaal toerental 

Voor de windturbines in dit onderzoek is de tiphoogte als hoogste waarde 

aangehouden. 

 
 
 
 

235 

 
 

Bestaande 

windturbines 

Om een verminderde elektriciteitsopbrengst ten gevolge van een ver- 

stoord windaanbod te voorkomen, rekenen we met een minimale onder- 

linge afstand tussen windturbines van 3 – 4 maal de rotordiameter (afhan- 

kelijk van in hoeverre de windturbine zich in de dominante windrichting 

bevindt). 

 

 
3 maal de 

rotordiameter 
(3RD) 

Verblijfsobjec

ten met een 

woon-, zorg-

Er gelden wettelijk gezien geen minimale afstandseisen tot verblijfsobjec- 

ten met een woon-, zorg- of onderwijsfunctie. Met betrekking tot deze 

verblijfsobjecten gelden wel lokale normen/grenswaarden voor geluid en 

 

300 
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of onderwijs- 

functie 

slagschaduwduur. In het kader van de verkenning worden nog berekenin- 

gen uitgevoerd. In de GIS-analyse wordt daarom een vuistregel gehan- 

teerd van 300 meter tot deze verblijfsobjecten. De gemeente Gorinchem 

wil hier i.v.m. vaststelling van de motie ‘Windmolen-vrij Dichtbij’ aanvul- 

lend 500 meter afstand tot woningen aanhouden. 

Panden 

Bij panden zonder woon-, zorg- of onderwijsfunctie wordt een halve ro- 

tordiameter afstand aangehouden, zodat er geen overdraai plaatsvindt. In 

overleg met eigenaren van het pand/de gronden kan hiervan worden af- 

geweken. 

85 

Laagvliegrou- 

tes, lucht- 

vaartbegelei- 

ding en radar 

Vanuit veiligheidsredenen en radarverstoringen zijn er gebieden rondom 

vliegvelden aangewezen waar hoogtebeperkingen gelden of een extra 

toets gedaan moet worden voordat windturbines gebouwd kunnen wor- 

den. Beschermingsvlakken voor CNS-hulpmiddelen, luchthavenbereik- 

baarheid en laagvlieggebieden van LVNL, ILT en Defensie worden meege- 

nomen in de analyse. Aanvullend is toetsing nodig i.v.m. (gevechtlei- 

dings)radar. 

n.v.t. 

Natura2000 

Voor een windpark in of nabij Natura 2000-gebieden is het verplicht te on- 

derzoeken of er een belangrijk effect is op het gebied. Wanneer kan wor- 

den aangetoond dat windturbines geen belangrijke effecten hebben op de 

planten- en diersoorten of de leefomgeving waarvoor het Natura 2000- 

gebied is aangewezen, zijn windturbines in of nabij dit gebied mogelijk. 

n.v.t. 
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Tabel 2 bevat locatiespecifieke afstanden die voortkomen uit lokale ontwikkelingen. In de tabel 

worden lokale ontwikkelingen toegelicht, waaronder de aangenomen motie ‘Windmolen-vrij 

Dichtbij’ en de verbreding van de A27 ter hoogte van de Merwedebrug. 

 

Tabel 2 Toelichting afstanden tot lokale belemmeringen 

 

Belemmering 

 

Toelichting 

Bufferafstand (m) 
bij: 
As: 150m, RD: 
150m 

 
Verblijfsobjec- 

ten met een 

woon-, zorg- of 

onderwijsfunc- 

tie 

De gemeenteraad van Gorinchem heeft op 13 april 2021 bij vaststelling 

van de RES 1.0 de motie ‘Windmolen-vrij Dichtbij’ aangenomen. In de 

motie roept de raad het college op om binnen een straal van 500 meter 

rond woongebieden geen windturbines te plaatsen. In de belemmerin- 

genstudie is een buffer van 500 meter gehanteerd tot woningen, zorg- 

en onderwijsgebouwen. Deze buffer vervangt de buffer van 300 meter 

tot woningen die is opgenomen in Tabel 1. 

 
 
 
 

 

500 

 
 

Verbreding 

A27 

Rijkswaterstaat verbreedt in de toekomst de Rijksweg A27. Voor de ver- 

kenning van mogelijkheden voor windenergie bij Avelingen is de verbre- 

ding van de Merwedebrug relevant. Hier wordt een tevens een afstand 

van 85 meter aangehouden vanaf de rand van het nieuwe/aan te passen 

kunstwerk. De plannen voor de verbreding kunnen worden bekeken op 

de Ontwerptekening van A27 Houten - Hooipolder1. 

 
 
 

 
85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zie Ontwerptekening op https://a27houtenhooipolder.nl/tracekaart/default.aspx. 

https://www.a27houtenhooipolder.nl/tracekaart/default.aspx
https://a27houtenhooipolder.nl/tracekaart/default.aspx
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Nevele-arrest 

De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan omtrent het zogenaamde Nevele- 

arrest. Het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) waarin de normen voor windmolens zijn vast- 

gelegd (o.a. over geluid, slagschaduw en externe veiligheid), moet onderworpen worden aan 

een milieubeoordeling. Totdat deze is uitgevoerd, is het activiteitenbesluit buiten werking ge- 

steld en kunnen vergunningen voor nieuwe windparkprojecten niet aan het activiteitenbesluit 

worden getoetst. De overheid laat onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het opstellen 

van afstandsregels. 

Om rekening te houden met de normen voor windturbines uit het activiteitenbesluit werd bij 

belemmeringenstudies een vuistregelafstand gehanteerd van 300 meter rondom gevoelige ob- 

jecten (panden met een woon-, zorg- of onderwijsfunctie). Omdat er nog geen vervangende re- 

gels zijn opgesteld, wordt er in de huidige belemmeringenstudie nog steeds de vuistregelafstand 

gehanteerd. Aanvullend wordt een afstand van 500 meter rondom woningen in kaart gebracht, 

zodat wordt tegemoetgekomen aan de in de gemeente Gorinchem aangenomen motie ‘Wind- 

molen-vrij Dichtbij’. 
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Resultaat belemmeringenstudie 

 
Panden 

Het resultaat van de belemmeringenstudie is weergegeven in Figuur 3. Hierin is te zien dat – met 

de aangehouden formaten windturbine – de minimale afstand rondom panden ervoor zorgt dat 

er geen ruimte beschikbaar is voor windturbines op het bedrijventerrein van Avelingen West. 

Hier kan van worden afgeweken als grondeigenaren van de bedrijven op het bedrijventerrein 

hun grond beschikbaar willen stellen voor de realisatie van windturbines. Bij een kleiner type 

windturbine (met kleinere rotordiameter) zal er ook minder afstand gehouden hoeven worden 

tot panden. 

 
Woningen 

Figuur 3 laat ook de afstand van 300 meter en 500 meter om woningen zien. Uit de Basisadmi- 

nistratie Adressen en Gebouwen blijkt dat op Bedrijventerrein Avelingen een woonfunctie is ge- 

registreerd. Er vindt in het pand echter geen feitelijke bewoning plaats. Op het adres staan wel 

personen ingeschreven, maar het adres dient als postadres. Het pand is daarom in de belemme- 

ringenstudie van Bosch & Van Rijn niet meegenomen als woning. 

In het noorden ligt een klein deel van het zoekgebied binnen een afstand van 300 meter tot 

woningen. Wanneer een afstand van 500 meter tot woningen wordt aangehouden, kan er min- 

der ruimte van het RES-zoekgebied worden benut voor de mogelijke realisatie van windturbines. 

Figuur 3 en Figuur 4 laten het verschil zien van het beperkende effect van de motie ‘Windmolen- 

vrij Dichtbij’. 

 
Rijkswegen 

Door het RES-zoekgebied loopt de Rijksweg A27 (zie Figuur 3). Ook is in de belemmeringenkaart 

rekening gehouden met de toekomstige verbreding van de A27. Er is een afstand van 85 meter 

(halve rotordiameter) aangehouden vanaf de rand van de wegverbreding. Van deze minimale 

afstand kan mogelijk afgeweken worden, mits goed onderbouwd. 
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Figuur 3 Belemmeringenkaart RES-zoekgebied Avelingen met afstand van 300 meter rondom woningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB: De belemmeringenkaart en legenda laten enkel de belemmeringen zien die binnen de belemmeringenkaart zijn gelegen. 
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Figuur 4 Belemmeringenkaart RES-zoekgebied Avelingen met afstand van 500 meter rondom woningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB: De belemmeringenkaart en legenda laten enkel de belemmeringen zien die binnen de belemmeringenkaart zijn gelegen. 
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Vaarwegen 
Rijkswaterstaat staat momenteel windturbines toe bij een afstand van ten minste een halve ro- 

tordiameter tot de vaarweg. In deze studie wordt uitgegaan van de rand van de vaarweg, zoals 

opgenomen in de Legger van Rijkswaterstaat. In de toekomst bedraagt deze richtafstand moge- 

lijk een halve rotor plus 30 meter. Afwijken van deze afstand is mogelijk mits goed onderbouwd. 

Rijkswaterstaat doet parallel aan de verkenning onderzoek naar aanpassing van de beleidsregel. 

Met het in deze studie aangehouden formaat windturbine zorgt de huidige beleidsregel voor 

een belemmering op de eilanden in het zoekgebied ten zuiden van het bedrijventerrein Avelin- 

gen (zie Figuur 5). In de volgende stap van de haalbaarheidsstudie wordt verder onderzocht on- 

der welke voorwaarden eventuele realisatie van windturbines binnen deze zone mogelijk is. Bij 

een kleiner type windturbine (met name kleinere rotordiameter) zal er ook minder afstand ge- 

houden hoeven worden tot de vaarweg. 

 

Natuurnetwerk Nederland 
Grote delen van het zoekgebied zijn gelegen in Natuurnetwerk Nederland (NNN) (zie Figuur 6). 

Realisatie van windturbines in NNN-gebied is niet op voorhand uitgesloten. De negatieve effec- 

ten van mogelijke windturbines in NNN-gebied dienen onderzocht te worden. Ook dient te wor- 

den aangetoond dat realisatie van windturbines niet op een andere locatie kan worden uitge- 

voerd. Aanvullend moeten de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarde, op- 

pervlakte, kwaliteit en samenhang van het Natuurnetwerk Nederland worden beperkt en de 

overblijvende effecten moeten gelijkwaardig worden gecompenseerd. In de verkenning wordt 

nagegaan welke ecologische effecten moeten worden onderzocht en wat de mogelijkheden zijn 

voor het voldoen aan de uitgangspunten voor bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden 

in het kader van het NNN, zoals opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. 

 

Radar 
RES-zoekgebied Avelingen is gelegen binnen een radar-beschermingsvlak (zie Figuur 7). Wind- 

turbines kunnen mogelijk gedetecteerd worden op gevechtleidings-radar en het primaire ver- 

keersleidings-radarnetwerk. In de volgende stap wordt aan de hand van windturbineopstellin- 

gen onderzocht in hoeverre detectie op en interferentie met radarsystemen optreedt en in hoe- 

verre dit problematisch is. 
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Figuur 5 RES-zoekgebied en belemmeringen rondom de Rijksvaarweg. 
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Figuur 6 RES-zoekgebied en Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Holland. 
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Figuur 7 RES-zoekgebied en radar. 
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Autonome ontwikkelingen 

 
Scheepsradar 
In de belemmeringenstudie is nog geen rekening gehouden met het effect van mogelijke wind- 

turbines op scheepsradar. Het effect van de mogelijke ontwikkelingen wordt later in de verken- 

ning onderzocht. 

 

 
Conclusie 

 
In de voorliggende belemmeringenstudie zijn de directe onmogelijkheden voor windenergie in 

het RES-zoekgebied Avelingen onderzocht. De resultaten uit de belemmeringenstudie hebben 

inzichtelijk gemaakt waar het op basis van bestaande functies en objecten in de omgeving niet 

mogelijk is om windturbines te realiseren. Ook is inzichtelijk gemaakt voor welke aspecten ver- 

volgonderzoek noodzakelijk is. 

In stap 2 wordt in meer detail onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de plaatsing van wind- 

turbines. Daarbij worden scenario’s geformuleerd die variëren in aantallen en afmetingen van 

de windturbines. Ook wordt in de volgende stap onderzoek gedaan naar o.a. radarhinder, kabels 

en leidingen, effecten op de doorstroming de rivier, ecologische effecten (in NNN-gebied), effect 

op landschap, natuur, de UNESCO-status, ruimtelijke impact, relatie met andere windparken, 

geluids- en slagschaduweffecten en de technische uitvoerbaarheid. Het team Avelingen zal met 

de omgeving in overleg treden om aandachtspunten en zorgen op te halen. 
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