
Veelgestelde vragen windenergie 
Op deze pagina staat een overzicht van veelgestelde vragen over windenergie. Dat gaat 

om vragen die zijn gesteld tijdens de verdiepende onderzoeken en om algemene 

vragen. We hebben de vragen onderverdeeld in 7 onderwerpen: 

1. Draagvlak 

2. Geluid en slagschaduw 

3. Natuur 

4. Ideeën 

5. Proces 

6. Vragen van bedrijven 

7. Overig 

1. Draagvlak 

1.1 Wat versta je onder participatie? 

'Participatie is het samenspel tussen de gemeente en de stad voor het realiseren van 

maatschappelijke vraagstukken' (Participatiebeleid Gorcums Samenspel, 2022). Dat 

betekent in dit geval: het actief informeren en betrekken van inwoners en bedrijven bij 

de verdiepende onderzoeken in de verkenning of er wel of geen windturbines mogelijk 

zijn bij Avelingen. En indien wordt doorgegaan naar een volgende fase, het vormgeven 

van financiële participatie (hoe kunnen lokale inwoners en bedrijven meedoen?). In de 

verkenning halen we zorgen en aandachtspunten van de omgeving op, die we 

meegeven in het besluitvormingsproces. Ook bespreken we verschillende 

opstellingsmogelijkheden en de gevolgen daarvan met de omgeving. De wensen en 

zorgen van inwoners en bedrijven worden meegewogen in de keuzes die gedurende het 

proces gemaakt worden. 

1.2 Hoe definieer je draagvlak? 

Participatie leidt tot een beter inzicht in de verschillende belangen die in een gebied 

spelen. Participatie kan daarbij ook vaak nieuwe perspectieven opleveren, vanuit 

verschillende partijen in de omgeving. Momenteel wordt overal in Nederland de 

discussie gevoerd of je op een statische of dynamische manier naar draagvlak zou 

moeten kijken. Statisch: ben ik voor of tegen? Dynamisch: onder welke voorwaarden zou 

ik eventueel voor kunnen zijn? Tijdens een verkenning vindt er een belangenafweging 

plaats in de volle breedte van de samenleving, gedurende een langere periode. Dit is 

belangrijk omdat verschillende mensen verschillende belangen hebben. En die belangen 

kunnen gedurende een (participatie)proces veranderen, in het samenspel tussen stad 

en gemeente. Het team onderzoekt wat onderliggende vragen, zorgen en 

aandachtspunten zijn van inwoners en bedrijven. Deze informatie wordt voorgelegd aan 

de bestuurders. De politiek neemt dan een besluit op basis van een belangenafweging. 

1.3 Hoe definieer je acceptatie? 

https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/e9b6b982-144a-4052-911d-46beba107410


Acceptatie betreft het tevreden zijn over het gevoerde proces en de gemaakte 

afspraken, waaronder financiële participatie. Dit betekent niet dat belanghebbenden 

positief over het windproject hoeven te zijn. 

1.4 Gaat dat onderzoek van de RUG alleen over draagvlak? Heb ook gelezen, dat 

Gorinchem bijdraagt in de kosten voor het onderzoek of zelf opdrachtgever is. 

Provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen om 

een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de mening van de omgeving over de 

mogelijke plannen voor windmolens bij Avelingen. Het gaat om een brede steekproef 

over gemeentegrenzen heen, waarin een dwarsdoorsnede van de samenleving wordt 

betrokken. De provincie is opdrachtgever en bekostigt het onderzoek. 

1.5 Gevoel dat bedrijven lusten krijgen en inwoners alleen lasten. 

Een eerlijke verdeling van lusten en lasten is van groot belang. Daarom wordt gestreefd 

naar 50% lokaal eigendom, het zo breed mogelijk maken van financiële participatie voor 

inwoners én het laten terugvloeien van inkomsten uit het windpark naar de lokale 

omgeving (via een Omgevingsfonds). Dit maakt dat juist ook inwoners en lokale 

bedrijven de mogelijkheid krijgen om mee te delen in de lusten. 

 

2. Geluid en slagschaduw 

2.1 Hinder van laagfrequent geluid wordt benoemd als één van de grootste zorgen 

voor Sleeuwijk. 

Uit gesprekken met inwoners uit de omgeving, komt laagfrequent geluid inderdaad als 

één van de belangrijkste zorgen naar voren. Dat heeft er zelfs toe geleid dat aan  

onderzoeksbureau Bosch & van Rijn is gevraagd om extra onderzoek uit te voeren naar 

laagfrequent geluid in deze verkenning. Daarbij wordt op onderdelen aansluiting 

gezocht bij de Deense norm. Het onderzoeksbureau zal een voorbeeldberekening 

uitvoeren voor het aandeel laagfrequent geluid in geluid van windturbines. De 

berekende waarden worden vervolgens op enkele maatgevende punten getoetst aan de 

Deense norm. Deze Deense norm betreft een geluidnorm voor het binnenniveau voor 

laagfrequent geluid. Bij uitvoering van de berekening wordt rekening gehouden met een 

geveldemping die varieert per tertsband (frequentie), volgens de Deense methode.  

2.2 Wordt rekening gehouden met cumulatie (opstapeling) van geluid? 

Geluidsoverlast bestaat uit verkeer over de snelwegen, schepen op de rivier, 

industrie bij Avelingen-West en mogelijk meerdere windmolens straks. Dit alles 

opgeteld komt bij zuidwestenwind samen, dik boven het niveau). 

Het berekenen van cumulatie van geluid (of simpeler gezegd: het optellen van de impact 

van verschillende geluidsbronnen), wordt normaliter pas uitgevoerd in de mer-

onderzoeken (milieueffectrapportage). Echter, tijdens participatiebijeenkomsten in de 



verkenning zijn steeds opnieuw zorgen geuit en vragen gesteld over de impact van 

verschillende geluidsbronnen. En wat het betekent als daar ook nog een windpark bij 

zou komen. Daarom zal onderzoeksbureau Bosch & van Rijn cumulatie van geluid nu 

ook extra opnemen, als apart onderdeel in hun onderzoeken. Om daarmee al in deze 

fase de totale geluidseffecten beter inzichtelijk te maken. Dat betekent dat zij een 

cumulatieberekening uitvoeren op basis van verschillende geluidsbronnen in de 

omgeving, zoals wegverkeer en industrie. En daar de geluidseffecten bij optellen van een 

mogelijk windpark. 

2.3 In juni volgen uitkomsten van stap 2 van het onderzoek, met enkele scenario’s 

(opstellingsmogelijkheden) en bijbehorende effecten (zoals geluid en 

slagschaduw). Kunt u  in de communicatie a.u.b. zo concreet mogelijk maken wat 

de verwachte impact is? Bijvoorbeeld: inwoners van Sleeuwijk krijgen er (….) 

geluid bij? 

Voor de zomervakantie geven we een beeld van waar we nu staan, waarbij we veel 

antwoorden geven op de zorgen en aandachtspunten die leven  in de omgeving. Het is 

een tussentijds kijkje in de keuken van stap 2 van de onderzoeken. Dat is nog niet 

definitief, dat leveren we pas na de zomer op. Het gaat dus om het delen van inzicht 

tijdens het lopende onderzoek.  

In stap 2 wordt concreet inzicht gegeven in de hoeveelheid geluid die een windpark 

mogelijk zou gaan toevoegen aan de omgeving. Het onderzoeksbureau voert een 

cumulatieberekening uit op basis van verschillende geluidsbronnen in de omgeving, 

zoals wegverkeer en industrie. En telt daarbij op de geluidseffecten van een mogelijk 

windpark. Voor meer informatie zie ook vraag 2.2 over cumulatie van geluid). 

2.4 We kunnen het wel hebben over normen, feiten en kaarten. Maar we kunnen 

van tevoren niet even voelen of ervaren hoe het is als zo’n windpark er staat. Er is 

meer aandacht nodig voor beleving. 

We zien dit als een belangrijk onderwerp en zullen dit een plek geven in het 

participatieproces. In de uitleg van stap 2 van de onderzoeken wordt extra aandacht 

besteed aan hoe geluid en slagschaduw kunnen worden beleefd in de omgeving. Stap 2 

brengt ook de visuele effecten (horizon) in beeld met behulp van fotovisualisaties. Dit 

geeft een realistisch beeld van hoe windturbines visueel worden beleefd in het 

landschap.  

Mocht ertoe besloten worden om door te gaan (‘go’) in het najaar, dan zullen we dan 

opnieuw kijken hoe we dit ook op andere manieren een plek kunnen geven in het 

participatieproces. Hier zijn al concrete suggesties voor gedaan, waarvoor dank! T.z.t. 

bekijken we welke vorm hier het beste voor zou passen. 

2.5 Ook aandacht voor beleving van geluid. Graag de link delen van TNO 

onderzoek over beleving van windparken. 

Microsoft Word - Rapport Beleving Windenergie 2022_v29-3.docx (windparkbijvanck.nl) 

https://windparkbijvanck.nl/assets/Uploads/2022-03-31-onderzoek-TNO-beleving-omwonenden-windparken.pdf


 

2.6 In februari is de motie Leijten & Erkens in de Tweede Kamer aangenomen 

waarin wordt geopteerd om tijdelijk de Deense afstandsnorm te hanteren (4 * tip 

hoogte), en de Deense geluidsnorm en een LFG-norm. Kunt u hierop anticiperen? 

In het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en voortschrijdend inzicht: de motie 

Leijten & Erkens zeker stellen. 

 

Team Avelingen volgt ontwikkelingen en onderzoeken met betrekking tot dit onderwerp 

op de voet. In de huidige onderzoeken wordt al gerekend met een mogelijke 

toekomstige normering, waaronder laagfrequent geluid en normen voor 

geluidsbelasting. Er wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s. Naar 

verwachting is er eind 2022 meer duidelijk over de landelijke normering. Het windpark 

zal, indien het er komt, naar verwachting pas na 2023 vergunningen aan kunnen vragen 

en daarbij altijd moeten voldoen aan de geldende landelijke of lokale normen. 

 

2.7 Achter de dijk in Sleeuwijk gedraagt geluid zich onvoorspelbaar, door 

weerkaatsing tussen huizen. Geluid kan daardoor veel luider zijn. Vooral ’s nachts 

met het raam open. 

In het onderzoeksrapport van Bosch & van Rijn zal extra aandacht worden besteed aan 

het concreet toelichten hoe geluid van windturbines kan worden ervaren. Ook in relatie 

tot omgevingsgeluid en specifieke (weers)omstandigheden. Naast cijfers (de berekende 

geluidsimpact) is er dus ook aandacht voor beleving (hoe wordt die impact 

daadwerkelijk ervaren?) 

2.8 Hoe wordt bepaald hoe veel decibel de windturbines produceren? 

Aan de hand van data van echt geplaatste windturbines worden modellen gebouwd. 

Met behulp van deze modellen worden de te verwachten geluidseffecten in beeld 

gebracht. 

2.9 Op welke locatie wordt dat gemeten? 

Er wordt nog niet gemeten, er wordt gemodelleerd a.d.h.v. beschikbare data van 

bestaande windturbines.   

2.10 Geluid dat op een hoogte van 200 meter wordt geproduceerd, heeft een 

andere impact dan geluidsbronnen aan de grond.   

Ja dat klopt, hier wordt in de onderzoeken rekening mee gehouden. 

2.11 Geluid over water draagt verder. 

Ja dat klopt, in de onderzoeken wordt rekening gehouden met de eigenschappen van de 

ondergrond. Bij modellering van de verspreiding van geluid van windturbines wordt 

rekening gehouden met de hardheid van de ondergrond. De mate waarin geluid wordt 

geabsorbeerd of gereflecteerd wordt per bodemgebied ingevoerd in het rekenmodel. 



Het is duidelijk dat water niet absorberend maar reflecterend werkt bij de verspreiding 

van geluid van windturbines. Dat effect wordt zichtbaar wanneer geluidniveaus worden 

verbeeld in de vorm van IS-contouren in een akoestisch rapport. 

2.12 Waarom wordt er niet gewacht op de nieuwe windturbinebepalingen die in 

2023 van kracht worden? 

Mocht het project na de zomer verder worden uitgewerkt, dan zullen de nieuwe normen 

worden toegepast in de aanpak en onderzoeken. Het windpark zal, indien het er komt, 

naar verwachting pas na 2023 vergunningen aan kunnen vragen en daarbij altijd 

moeten voldoen aan de geldende landelijk of lokale normen.   

2.13 In Houten is heel veel ellende van de molens, waaronder laagfrequent geluid. 

Als geluidstechnisch adviseur weet ik hoe moeilijk het is om laagfrequent geluid 

aan te pakken en dat het onvoldoende wordt meegenomen in de normen (Voor 

laagfrequent geluid zie ook WHO noise guidelines, par.3.4.1,2018). 

Gemeente Gorinchem volgt ontwikkelingen rond windenergie en gezondheid, en de 

landelijke onderzoeken over dat onderwerp op de voet. In het advies van de WHO maakt 

laagfrequent geluid deel uit van het geluid waarvoor de WHO een normering van 45 dB 

Lden ter overweging voorstelt. Deze adviesnorm is strenger dan de standaard 

grenswaarde van 47 dB Lden, die tot voor kort op nieuwe windparken van toepassing 

was. En komt overeen met het advies van de WHO voor geluidsnormering van overige 

bronnen zoals wegverkeer. De WHO adviseert dus: om gezondheidswinst te boeken, 

zouden strengere normen moeten worden toegepast dan in de huidige situatie in 

Nederland het geval is. 

Na een Deens onderzoek naar een norm voor laagfrequent geluid van windturbines, is 

in 2013 onderzocht of ook in Nederland aanleiding was voor extra regelgeving voor 

windturbines. Uit onderzoek van onder meer het RIVM bleek echter dat er onvoldoende 

reden was om separate, aanvullende eisen te stellen voor het laagfrequente deel van 

het geluid: “De Nederlandse 47 dB Lden/41 dB Lnight normen geven een mate van 

bescherming tegen laagfrequent geluid die goed vergelijkbaar is met de Deense norm’. 

Het RIVM geeft aan dat “het aandeel laagfrequent geluid en infrageluid van 

windturbinegeluid (…) vergelijkbaar is met dat van andere alledaagse bronnen, zoals 

verkeer” (factsheet windturbines en gezondheid, 2021). Met andere woorden: 

windturbines hebben over het algemeen geen buitensporig groot aandeel in 

laagfrequent geluid. En de huidige normen bieden voldoende bescherming. Onderzoek 

in het kader van de lopende planmer, in opdracht van het Rijk, onderzoekt de noodzaak 

voor het vaststellen van een aparte norm voor Laagfrequent geluid. 

Ondanks dat op basis van inzichten tot nu toe geen noodzaak tot andere of strengere 

eisen bestaat (specifiek voor laagfrequent geluid), blijft het een terugkerend thema in de 

samenleving. Daarom wordt er toch nog een keer onderzoek gedaan door het ministerie 

van EZK. EZK onderzoekt momenteel of het nodig is om voor het aandeel laagfrequent 

geluid, in geluid van windturbines, separate normen te stellen. Dat onderzoek vindt 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-08/Factsheet-windturbines.pdf


plaats in het kader van het planmer Nationale Windturbinebepalingen Leefomgeving. 

Uitkomsten van dat onderzoek worden in de loop van 2022 of begin 2023 verwacht. 

Kortom, of laagfrequent geluid onvoldoende wordt meegenomen in de normering van 

geluid van windturbines, wordt momenteel onderzocht door EZK in het planmer 

Nationale Windturbinebepalingen Leefomgeving. Daarnaast vindt algemeen onderzoek 

naar laagfrequent geluid plaats door RIVM (zie RIVM-rapport 2021-0187). In de 

verkenning bij Avelingen maakt laagfrequent geluid deel uit van het geluidspectrum van 

windturbines bij het in kaart brengen van het invloedsgebied van geluid. Mochten er op 

dit onderwerp ontwikkelingen zijn op nationaal niveau, dan worden deze meegenomen 

in de verkenning, danwel in een eventueel vervolg. Het onderwerp windturbines en 

gezondheid komt bovendien uitgebreid aan bod in de mer-onderzoeken die nog moeten 

worden uitgevoerd (na een eventuele ‘go’ van bestuurders, in het kader van de 

voorbereiding van een ruimtelijk plan). In de mer-procedure is een toetsingskader 

opgenomen om gezondheidseffecten expliciet mee te nemen en in beeld te brengen. 

Bijvoorbeeld met behulp van een zogeheten ‘GES’ (gezondheidseffectscreening). 

2.14 Inwoners van Schelluinen worden onevenredig hard getroffen door meerdere 

mega projecten, zoals de Betuwe Route, de verbreding A15 en mega windmolens. 

Moeten de 'lasten' niet wat evenrediger verdeeld worden? 

In deze verkenning brengen we zo veel mogelijk aspecten in beeld (maatschappelijk, 

technisch, financieel), om de bestuurders alle informatie te geven die zij nodig hebben 

voor een besluit om na de zomer wel of niet door te gaan naar een volgende fase. De 

bestuurders kunnen in hun besluit de situatie in Schelluinen laten meewegen. Een 

volgende fase ingaan betekent overigens nog steeds niet dat er daadwerkelijk 

windmolens komen. Ook dan volgt namelijk nog veel onderzoek. Dit onderzoek is dan 

meer in detail gericht op waar en in welke vorm windmolens effecten hebben op de 

omgeving. 

2.15 Wij wonen op de Wolpherensedijk tegenover het Avelingen gebied, wat is de 

impact voor de bewoners aan de Wolpherensedijk? Wij kijken nu al aan de 

achterkant op de windturbines langs de A15. 

De resultaten van stap 2 van het verdiepende onderzoek naar effecten van onder 

andere geluid en slagschaduw, zullen we in juli, vooruitlopend aan besluitvorming door 

bestuurders, delen met geïnteresseerden. Op dat moment wordt duidelijk wat de 

effecten op de omgeving zullen zijn en hoe ver ze reiken. 

2.16 Gezondheid gaat altijd voor energietransitie 

Gezondheid en energietransitie zijn met elkaar verweven. Opwek van stroom met 

windenergie voorkomt uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en CO₂. Deze opwek 

van elektriciteit met windturbines gaat wel gepaard met een bepaalde mate van 

geluidbelasting. Gezondheidseffecten van windenergie worden meegewogen in de 

besluitvorming over windprojecten. Dit komt uitgebreid aan bod in de mer-onderzoeken 

die nog moeten worden uitgevoerd (na een eventuele ‘go’ van bestuurders, in het kader 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0187.pdf
https://www.gorinchem.nl/over-gorinchem/plannen-en-projecten/gorinchem-duurzaam/klimaatakkoord/windenergie-gorinchem-0


van de voorbereiding van een ruimtelijk plan). ‘Mer’ staat voor ‘milieueffectrapportage’. 

In de mer-procedure is een toetsingskader opgenomen om gezondheidseffecten 

expliciet mee te nemen en in beeld te brengen. Bijvoorbeeld met behulp van een 

zogeheten ‘GES’ (gezondheidseffectscreening). 

2.17 Hoe gaat de gemeente Gorinchem om met het gezondheidsschade risico dat 

mijn vrouw en ik lopen mocht de gemeente Gorinchem de plaatsing de 

windturbines eventueel doorzetten? 

De kans op het ontstaan van gezondheidsklachten wordt voorafgaand aan 

besluitvorming onderzocht en beoordeeld, via een mer-procedure. Uitgangspunt is dat 

onaanvaardbare hinder en daarmee samenhangende gezondheidsklachten niet 

voorkomen. 

Gezondheidseffecten van windenergie worden meegewogen in de besluitvorming over 

windprojecten. Dit komt uitgebreid aan bod in de mer-onderzoeken die nog moeten 

worden uitgevoerd (na een eventuele ‘go’ van bestuurders, in het kader van de 

voorbereiding van een ruimtelijk plan). ‘Mer’ staat voor ‘milieueffectrapportage’. In de 

mer-procedure is een toetsingskader opgenomen om gezondheidseffecten expliciet 

mee te nemen en in beeld te brengen. Bijvoorbeeld met behulp van een zogeheten ‘GES’ 

(gezondheidseffectscreening). 

2.18 Wat is de inschatting van de stilstand door slagschaduw? Bewoning lijkt zeer 

ongunstig te staan voor 235 meter hoge windturbines. 

Tijdens de verkenning wordt berekend op welk gebied slagschaduw van invloed is. 

Daarbij wordt berekend welke schaduwduur per woning of cluster van woningen 

optreedt. Een mogelijke maatregel om hinder van slagschaduw te beperken, is een 

stilstandvoorziening van de windturbines op momenten dat er (te veel) sprake is van 

slagschaduw op woningen. In het verdiepende onderzoek van Bosch & van Rijn wordt 

tevens verkend welke opbrengstderving is gemoeid met inzet van een 

stilstandvoorziening. Daarbij worden verschillende scenario’s onderzocht met 

verschillende maten van schaduwhinder. Tevens wordt gekeken naar de financiële 

haalbaarheid van een mogelijk project bij invoering van een stilstandvoorziening. In mei 

/ juni zullen deze resultaten bekend worden en worden gedeeld met de omgeving. 

2.19 Zijn de nieuwe normen al bekend in september/oktober 2022? 

Normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid worden momenteel onderzocht 

door de Minister van EZK in het planMER Nationale Windturbinebepalingen 

Leefomgeving. Het planMER biedt de basis voor besluitvorming over mogelijke nieuwe 

landelijke normen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Arcadis. 

Eind 2022 (of begin 2023) wordt hierover hun rapportage verwacht. Vervolgens moet de 

planMER met de nodige inspraakprocedures worden vastgesteld. Dit wordt verwacht 

medio 2023. Hiernaast is onlangs ook een rapportage van onderzoeksbureau Arcadis 

over afstandsnormen verschenen. Dit onderzoek is verricht om mede invulling te geven 

aan de op 22 juni 2021 aangenomen motie Erkens/Leijten. Doel van dit onderzoek is 

tweeledig, namelijk in beeld brengen: 1) wat de effecten van verschillende 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/index/doel/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/index/doel/


afstandsnormen zijn op hinder voor omwonenden en 2) wat de voor- en nadelen van 

een afstandsnorm zijn ten opzichte van specifiek normen voor geluid- en slagschaduw. 

Zie ook: Processtappen en tijdlijn plan-m.e.r. - Helpdesk Wind op Land en Onderzoek 

afstandsnormen windturbines | Rapport | Rijksoverheid.nl. 

Recent heeft Minister Jetten (Klimaat en Energie) het rapport van dit Arcadis onderzoek 

naar afstandsnormen voor windturbines op land naar de Tweede Kamer gestuurd. De 

minister gaat in op de inzichten uit het rapport en de stand van zaken in het proces 

richting nieuwe normen. Het rapport gaat over de effecten van verschillende 

afstandsnormen voor windturbines op land en is opgesteld naar aanleiding van de 

motie Erkens/Leijten. Met een brief licht de minister toe hoe via verschillende sporen 

invulling wordt gegeven aan deze motie en welke inzichten het 

afstandsnormenonderzoek biedt. Ook schetst hij kort de stand van zaken in het proces 

richting nieuwe normen en van de uitvoering van de recente motie Leijten/Erkens. 

Voor de kamerbrief met bijgevoegd onderzoeksrapport afstandsnormen windturbines 

verwijzen u naar de website van de Rijksoverheid. 

Voor de verkenning bij Avelingen is nog niet helder welke route zal worden gevolgd om 

te komen tot normen. Dat hangt allereerst af van de bestuurlijke beslissing in het najaar 

(go/no-go). Indien bestuurders kiezen voor een ‘go’, is het daarna aan het bevoegd gezag 

die de vergunningen zal verlenen, op zijn vroegst in de loop van 2023, om te bepalen 

welke lokale afweging wordt gemaakt voor nieuwe normen. 

2.20 Publiceert u online en uit eigener beweging de relevante normen waartegen 

uw onderzoeksresultaten moeten worden afgewogen, of moeten 

belanghebbenden dit zelf uitzoeken en vaststellen? 

De resultaten van stap 2 van het verdiepende onderzoek naar effecten van onder 

andere geluid en slagschaduw, zullen we in mei / juni delen met geïnteresseerden. Dit 

doen we vooruitlopend op besluitvorming door bestuurders. In juliwordt duidelijk wat 

de te verwachten effecten op de omgeving zullen zijn, hoe groot de effecten zijn en hoe 

ver ze reiken. 

Het is nog niet bekend of het bevoegd gezag voor de windturbines lokale normen zal 

vaststellen of wachten op de eventuele inwerkingtreding van nieuwe algemene 

geluidnormen voor windturbines. De reikwijdte van het onderzoek naar deze normen 

op nationaal niveau, vormt tevens het kader voor de verkenning van windzoekgebied 

Avelingen. 

2.21 Aantal windturbines is heel belangrijk voor wettelijk kader. Meer dan 3 wil 

zeggen dat er nu niets aan wetten te toetsen is omdat er geen wettelijk kader is. 

Dus het plan gaat nu uit van maximaal 3 turbines en moeten ze daarom zo turbo-

groot worden? 

Welke ruimte er is voor windturbines van een bepaalde windturbineklasse wordt 

momenteel verkend. Er geldt geen maximum van drie. Bij drie of meer windturbines 

https://www.helpdeskwindopland.nl/processtappen+en+tijdlijn+plan-mer/default.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/04/21/onderzoek-afstandsnormen-windturbines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/04/21/onderzoek-afstandsnormen-windturbines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/21/aanbieding-onderzoeksrapport-afstandsnormen-voor-windturbines
https://www.gorinchem.nl/over-gorinchem/plannen-en-projecten/gorinchem-duurzaam/klimaatakkoord/windenergie-gorinchem-0


moet provincie of gemeente zelf lokale normen vaststellen en motiveren, of wachten tot 

nieuwe landelijke normen van kracht zijn. Zie ook de uitspraak van de Raad van State uit 

2021. 

2.22 In dit geval gaat het bevoegd gezag zichzelf een vergunning afgeven op basis 

van beoordelingscriteria die het bevoegd gezag zichzelf oplegt (één en dezelfde 

rechtspersoon). Is hier het gezegde van de slager die zijn eigen vlees moet keuren 

niet van toepassing? 

Het is aan de gemeenteraad of Provinciale Staten (PS) om in te stemmen met de 

vaststelling van een ruimtelijk plan of de afgifte van een verklaring van geen 

bedenkingen voor een vergunning. De gemeenteraad of PS controleert of het college 

van B&W of Gedeputeerde Staten een deugdelijke motivering hebben gegeven voor de 

lokale normen die in dat plan of besluit zijn opgenomen. De normen worden opgelegd 

aan de vergunninghouder van een windpark die zich daar vervolgens aan moet houden. 

Deze werkwijze verschilt niet van vergunningverlening en handhaving voor overige 

milieurelevante activiteiten, zij het dat bij het ontbreken van generieke grenswaarden 

deze normen tijdelijk lokaal moeten worden gemotiveerd. Het opstellen van lokale 

normering biedt bovendien de mogelijkheid om de lokale situatie nog beter mee te 

nemen in de normering. Hiermee kan maatwerk worden geleverd voor de betreffende 

omgeving.  

2.23 Ik hoor de heren met geen woord over de Europese regelgeving inzake 

windturbines spreken. Hoe gaat de gemeente Gorinchem om met de Europese 

regelgeving inzake de afstand tussen woonhuizen en windturbines? 

Er is in Europa geen eenduidige regelgeving over afstanden tot woningen. Deze 

verschillen van land tot land en bijvoorbeeld in Duitsland van deelstaat tot deelstaat. 

Niet alle landen hebben afstandsnormen en als die er wel zijn variëren die van 300 

meter tot 10 maal de tiphoogte. In het vergelijkend onderzoek over afstandsnormen van 

Arcadis in opdracht van het Rijk, dat in 2022 verwacht wordt, wordt dit verder 

beschreven. Op basis van alle bestaande en nieuwe informatie, waaronder 

hinderpercentages en gezondheidseffecten, maakt de Minister een afweging en stelt zij 

straks, naar verwachting, nieuwe geluidnormen vast. 

 

3. Natuur 

3.1 Er zijn zorgen om trillingen via de bodem. En om impact van geluid op dieren 

(zoals reeën) en vogels).  

Trillingen zijn tot hooguit enkele tientallen meters vanaf de windturbine gemeten in de 

bodem door apparatuur. Deze trillingen zijn bovendien niet waarneembaar voor 

mensen. Er kan daarom geen sprake van zijn dat mensen last krijgen van trillingen via 

de bodem. Impact van geluid en trillingen op dieren en vogels wordt meegenomen door 

Bureau Waardenburg in deze verkenning. 



3.2 Waar blijft straks de natuur? Wat is de belasting op het natuurgebied 

Avelingen? Hoe zit het met ecologische haalbaarheid? Er is heel veel gedaan om de 

Avelingen een echt natuurgebied te laten worden. Hoe te compenseren? 

Bureau Waardenburg stelt een separate risicoanalyse ecologie op. In die risicoanalyse 

wordt beoordeeld of er sprake is van belangrijke negatieve effecten op beschermde 

gebieden (N2000) en worden aandachtspunten voor vervolgonderzoek geformuleerd. 

Deze risicoanalyse geeft inzicht in de compensatieopgave die voortvloeit uit de 

mogelijke plannen. In Voor de zomer worden de resultaten hiervan bekend en gedeeld 

met inwoners en bedrijven. Als er negatieve effecten zijn en bestuurders besluiten dat 

windenergie bij Avelingen kansrijk is om verder te onderzoeken, dan zal ook 

diepgaander onderzocht worden of het mogelijk is die effecten te verminderen of die 

effecten te compenseren. Provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag voor deze 

compensatieverplichting. 

3.3 Avelingen is een zwaar beschadigd gebied, stortplaats van Gorinchem en 

jarenlang gebruikt om zwaar verontreinigd havenafval te storten, tankwagens vol! 

Blijf er van af. 

Indien bestuurders besluiten dat windenergie in Avelingen voldoende kansrijk is om 

door te gaan, dan is aanwezige vervuiling een belangrijk aandachtspunt waar, bij een 

eventuele realisatie, rekening mee moet worden gehouden. Randvoorwaarde is dat het 

niet mag leiden tot verspreiding van verontreinigingen. Bureau Waardenburg gaat de 

mogelijke effecten voor natuur onderzoeken.   Voor de zomer worden de resultaten 

bekend en worden deze gedeeld met inwoners en bedrijven. 

3.4 Natuurgebied Avelingen is geen locatie voor windenergie. In de Biesbosch 

broedt zeearend. Er zijn al 2 jongen overleden door een aanvaring met een 

windturbine. En hoe zit het met de reeën? Stilzetten van windturbines? Er is 

onderzoek gedaan iov het ministerie naar de gevolgen van turbines op de 

Avelingen door SOVON. Avelingen is aangegeven als zeer slecht plan om turbines 

te plaatsen. 

Bureau Waardenburg gaat de mogelijke effecten voor natuur onderzoeken.  Voor de 

zomer worden de resultaten bekend en worden deze gedeeld met inwoners en 

bedrijven. 

In het kader van de verkenning vindt tevens een beoordeling plaats van de effecten op 

diverse soorten vliegbewegingen van vogels en vleermuizen. Uit de gevoeligheidskaart 

van SOVON blijkt dat SOVON in het RES-gebied bij Avelingen risico's op aanvaring en 

verstoring van vogels hoger inschat dan voor overige gebieden in het RES-gebied. De 

kaarten geven echter geen oordeel of plaatsing van windturbines wel of niet mogelijk is. 

In de verkenning wordt nog geen onderzoek gedaan naar maatregelen om 

aanvaringsslachtoffers onder vogels te beperken. Eerst moet blijken uit de verkenning of 

er zogeheten ‘aanvaringsslachtoffers’ worden verwacht (zowel voor vogels als 

vleermuizen). In een latere fase volgt vervolgonderzoek naar mogelijkheden om 



aanvaringen zo veel mogelijk te beperken (zoals het toepassen van een 

vogeldetectiesysteem of een zwarte wiek). 

3.5 Nemen jullie ook de natuurgebieden aan de overkant mee, de uiterwaarden? 

Verstoringseffecten worden meegenomen in de ecologische knelpuntanalyse die in het 

kader van de verkenning wordt uitgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar 

vliegbewegingen tussen alle voor vogels relevante nabijgelegen gebieden die een 

slaapfunctie, foerageerfunctie of broedfunctie hebben. Zo ook in de uiterwaarden. 

 

4. Ideeën 

In de chat werden tijdens de online sessie op 16 februari enkele interessante ideeën 

aangedragen als alternatief voor een windpark. Deze hebben we teruggelegd in het 

team en verder uitgezocht. 

4.1 Waterturbines in de pijlers van de nieuwe Merwedebrug. Veel efficiënter dan 

wind en niemand heeft er last van. 

Het ministerie van EZK heeft een verkenning gedaan naar energie uit water. Het 

ministerie heeft aan de Tweede Kamer aangegeven dat Energie uit Water technieken nu 

en in de toekomst te weinig potentieel hebben om onze elektriciteitsvoorziening 

substantieel en op grote schaal te verduurzamen. Dat geldt ook voor waterturbines in 

de Merwede. Daarnaast is vissterfte als gevolg van waterturbines een aandachtspunt. 

Voor meer informatie, lees ook Klimaatvraag – nu.nl 

4.2 Waarom geen ander type windturbine, met verticale as, ca. 20 tot 30 m hoog. 

Dan is er continu schaduw tot ca. 50 mm en geen probleem met vogels. 

In de RES wordt uitgegaan van moderne windturbines met een horizontale as en drie 

bladen. Doel van het Rijk is om zoveel mogelijk duurzame stroom te produceren tegen 

zo laag mogelijke kosten. Dat kan alleen met moderne windturbines. Overige vormen 

van windenergie zijn overigens niet uitgesloten. Initiatiefnemers kunnen plannen 

indienen voor overige typen, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. De ervaring is echter 

dat veel overige vormen van windenergie nog geen goede businesscase hebben. Dat wil 

zeggen dat ze financieel niet haalbaar zijn. Daarbij komt dat je zeer veel kleine 

windturbines nodig hebt om de productie van één moderne windturbine te evenaren. 

Tegelijkertijd is het niet per definitie zo dat er geen problemen zijn met vogels bij 

plaatsing van kleine windturbines. Dit hangt af van het soort vogel, de 

weersomstandigheden en migratieroutes. In sommige gevallen is het zelfs zo dat lage 

windturbines meer vogelslachtoffers maken dan hoge windturbines. Kortom, met 

kleinere windturbines worden dus niet meteen alle problemen rondom vogels opgelost. 

 

5. Proces 

https://www.nu.nl/nu-klimaat/6187158/klimaatvraag-waarom-halen-we-onze-elektriciteit-niet-uit-water.html


5.1 Wat is de verdere planning? Wanneer wordt welke stap genomen? 

Het go/no-go besluit om door te gaan naar een volgende fase is voorzien in het vierde 

kwartaal van 2022. Voorafgaand wordt voor de zomervakantie een inkijk geboden aan 

inwoners en bedrijven in eerste resultaten van stap 2 van de lopende verdiepende 

onderzoeken. Dit wordt breed aangekondigd, via diverse communicatiekanalen. Pas als 

het verdiepend onderzoek is afgerond en de omgeving is betrokken bij het onderzoek 

én de resultaten, wordt besloten om wel of niet door te gaan naar de volgende fase (een 

zogeheten go/no-go besluit). 

Indien bestuurders besluiten dat het zoekgebied kansrijk genoeg is om een volgende 

fase in te gaan (‘go’), wordt de verdere planning uitgewerkt. Nader onderzoek zal dan 

plaatsvinden in de vorm van een milieueffectrapportage (mer). Een gronduitgifte moet 

plaatsvinden en de financiële participatie wordt dan vormgegeven. Dit alles heeft, mocht 

het zo ver komen, naar verwachting een doorlooptijd van enkele jaren.   

5.2 Jullie zijn al vier jaar bezig, dus we zijn eigenlijk laat betrokken. Hoe zit dat? 

Voordat de huidige verkenning kon starten, is er sinds 2018 vanuit beide gemeenten 

(Molenlanden en Gorinchem) gewerkt aan het maken van een RES-ontwerp met 

zoekgebieden waar op grote schaal duurzame elektriciteit opgewekt zou kunnen 

worden. Bij dit proces is de omgeving steeds actief geïnformeerd en betrokken. 

Zoekgebied Avelingen is binnen de RES in april 2021 vastgesteld door de raden van 

Gorinchem en Molenlanden. Voor dat moment werden wel verkennende gesprekken 

gevoerd, maar was het te weinig zeker of een uitgebreid nader onderzoek zinvol was en 

of de gronden vanuit het Rijk beschikbaar waren om (onder voorwaarden) te worden 

ingezet. Na vaststelling in de RES is de verkenning gestart met de verdiepende 

onderzoeken en is de omgeving actief betrokken. 

5.3 Zorg om planning: wie kijkt er in de zomer naar website, vlak voor de beslissing 

(go/no-go)? 

Het go/no-go besluit is voorzien in het vierde kwartaal van 2022. Voorafgaand wordt 

voor de zomervakantie  een inkijk aan inwoners en bedrijven geboden in eerste 

resultaten van stap 2 van de verdiepende onderzoeken. Dit wordt breed aangekondigd, 

via diverse communicatiekanalen. Pas als het verdiepend onderzoek is afgerond en de 

omgeving is betrokken bij het onderzoek én de resultaten, wordt besloten om wel of 

niet door te gaan naar de volgende fase (een zogeheten go/no-go besluit). En áls het dan 

doorgaat, onder welke voorwaarden dat kan. 

5.4 Gaat u na een eventuele ‘go’ ook nog door met participatie en het meten van 

maatschappelijk draagvlak? Pas in een volgende fase weten we echt concreet 

waar het om gaat (van welk scenario wordt uitgegaan voor plaatsing van 

windturbines en bijbehorende (geluids-)impact). 

Na een eventuele ‘go’-beslissing wordt een aanpak opgesteld waarin de 

(on)mogelijkheden uit de huidige verkenning worden meegenomen: dus zowel 



technische en financiële mogelijkheden, als ook de opgehaalde zorgen en 

aandachtspunten uit de omgeving. Daaronder vallen ook opgehaalde wensen en eisen 

omtrent geluidsimpact.  

De betrokkenheid van de omgeving is en blijft ook belangrijk in eventuele vervolgfasen. 

Indien de stuurgroep in het najaar besluit tot een ‘go’, dan blijft team Avelingen de 

omgeving actief betrekken. Dan wordt ingegaan op de vraag ‘hoe’ een windpark op deze 

plek vorm kan krijgen (en we gaan dieper in op lokaal eigendom en een 

Omgevingsfonds). Een ‘go’ is nog geen definitieve beslissing dát het windpark er gaat 

komen. Dat hangt nog af van of het windpark de benodigde vergunningen verkrijgt. Er 

wordt dan nader onderzoek gedaan naar de vergunbaarheid van een windpark. 

Daarvoor wordt een Milieueffectrapportage opgesteld. Publieke raadpleging is hier een 

wettelijk verplicht onderdeel van: er is mogelijkheid tot inspraak, middels het indienen 

van zienswijzen en het instellen van bezwaar en beroep. Zie ook vraag 5.6 over de 

mogelijkheid tot bezwaar en beroep. 

5.5 Er is toch een nieuwe raad? Waarom beslissen ze niet nu? Waarom gaat u toch 

door met verkennen? ‘U bemerkt hier de weerstand, in Schelluinen en elders. Er 

zijn verkiezingen geweest, ook bij politieke partijen is meer weerstand tegen de 

komst van wind op Avelingen. Leg nu voor aan de raad; stel dat keuzemoment niet 

langer uit’. 

In opdracht van het Rijk en de RES-regio Alblasserwaard onderzoekt en verkent team 

Avelingen de haalbaarheid van een windpark op Avelingen. Daarbij worden zowel de 

technische als financiële haalbaarheid onderzocht, als ook de zorgen en 

aandachtspunten vanuit de omgeving. Alle opgehaalde informatie wordt verwerkt in een 

rapportage aan de gezamenlijke opdrachtgevers (bestuurders)  die daarna een besluit 

nemen óf, en zo ja, hóe dit project verder vorm krijgt. Deze beslissing (‘go / no-go’) is 

voorzien in het vierde kwartaal van 2022. 

5.6 Laat het onderzoeksrapport van stap 2 goed controleren door een 

onafhankelijk bureau. 

Als de stuurgroep in het najaar besluit om door te gaan met onderzoeken, volgt een 

planologisch proces waarin de onderzoeken door het bevoegd gezag worden getoetst. 

Dit proces is volledig onafhankelijk. Beslissingen om al dan niet vergunningen te 

verlenen, worden ter inzage gelegd: de omgeving kan dus meekijken en zienswijzen 

indienen. Tegen de besluiten van de bevoegde gezagen kan ook beroep en bezwaar 

worden ingediend. De rechter zal dan de rechtmatigheid van het proces en de 

onderbouwing (de onderzoeken) toetsen. Een mer (milieueffectrapportage) wordt 

uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Onafhankelijkheid en zorgvuldigheid zijn 

hiermee gewaarborgd. 

5.7 De MER is nu het sluitstuk in dit proces (na een ‘go’), waarom niet de MER naar 

voren halen? 



De mer-onderzoeken worden pas gedaan als de verkennende onderzoeken uitwijzen 

dat er voldoende ruimte is om een windpark mogelijk te maken. De opdracht is nu om 

te onderzoeken óf het haalbaar is. Als het haalbaar lijkt te zijn en bestuurders beslissen 

tot een ‘go’ in het najaar, kan een mer-onderzoek volgen. De mer onderzoekt dan ‘hoe’ 

de windmolens er kunnen komen. 

5.8 Altena wil geen windturbines. Wij kunnen formeel niet stemmen, wij kunnen 

formeel niets. 

In het kader van de verkenning is gemeente Gorinchem al enige tijd zowel ambtelijk als 

bestuurlijk in gesprek met gemeente Altena. We zijn open en delen alle informatie. 

zowel met inwoners en bedrijven in Altena, als ook met gemeente Altena zelf. Ook 

verschaffen we de gemeenteraad informatie desgevraagd. Vanzelfsprekend zullen de 

wensen en bedenkingen vanuit de gemeente en raad ook onderdeel zijn van de 

afwegingen van de stuurgroep.  

Mocht het na een eventuele ‘go’ van de stuurgroep zo ver komen dat er een 

vergunningsaanvraag wordt ingediend voor de plaatsing van windturbines, dan is er een 

mogelijkheid om zienswijzen en, eventueel, bezwaar en beroep in te dienen. Deze 

mogelijkheid staat ook open voor inwoners van andere gemeenten. Zie ook vraag  5.6 in 

de veelgestelde vragen over de mogelijkheid tot indienen van bezwaar. 

5.9 Waarom plaatst u de windturbines op de erfgrens bij gemeente Altena, die hier 

zelf niet voor kiest? 

Het zoekgebied rond Avelingen is vastgesteld in de RES Alblasserwaard door de 

gemeenten Molenlanden en Gorinchem. De afweging die in de RES is gemaakt, in 

afstemming met inwoners, is dat Avelingen een industriegebied is waar zeer veel stroom 

wordt verbruikt, het ligt langs infrastructuur, buiten het Groene hart en op een plek 

waar het elektriciteitsnet het aankan. In de verdiepende onderzoeken in de verkenning 

is zowel gekeken naar woningen in Gorinchem als in Altena en daar houden we rekening 

mee. 

5.10 Waar ze moeten komen? Het lijkt zoals gewoonlijk een besloten zaak. Na 40 

jaar ambtenarij weet ik hoe het werkt. 

De samenwerkende partners in de RES Alblasserwaard hebben met de vaststelling van 

de RES 1.0 besloten een bijdrage te willen leveren aan de landelijke doelstelling voor 

lokale opwek van 35 TWh, te bereiken in het jaar 2030. Deze doelstelling gaat uit van een 

combinatie van wind en zon. Bij vaststelling van de RES is slechts één windzoekgebied 

overgebleven; Avelingen. Daarom vindt voor die locatie nu verder onderzoek plaats. Dat 

er windturbines komen, is nog geen besloten zaak en hangt nog van zeer veel dingen af. 

Team Avelingen beslist daar niet zelf over, dat doen de bestuurders in 

de stuurgroep. Tenslotte wordt een en ander ook voorgelegd aan de gemeenteraad van 

de gemeente Gorinchem. 

5.11 Nou, het staat dus al vast. 

https://www.gorinchem.nl/over-gorinchem/plannen-en-projecten/gorinchem-duurzaam/klimaatakkoord/windenergie-gorinchem-0


Momenteel zijn we bezig met de verkenning van windenergie in Gorinchem. We 

onderzoeken of het (on)mogelijk is om windenergie op te wekken bij bedrijventerrein 

Avelingen. We benadrukken dat het gaat om vooronderzoeken; definitieve plannen zijn 

er nog niet. Eerst moet er nog veel worden uitgezocht. Er is voor gekozen om van het 

begin af aan de inwoners en bedrijven te informeren over en te betrekken bij de 

verkenning van windenergie in Gorinchem. Dus voordat er definitieve plannen zijn. 

5.12 Ik zou best iemand willen spreken die er een in de buurt heeft gekregen en 

die er geen last van heeft. 

Team Avelingen vindt dit een hele leuke suggestie. We nemen dit mee om te kijken of 

daar mogelijkheden voor zijn. 

5.13 In hoeverre wordt gemeente Altena hierin meegenomen? 

Met gemeente Altena wordt van het begin af aan continu afgestemd hoe we de 

inwoners en bedrijven het beste kunnen informeren over en betrekken bij de 

verkenning naar windenergie. D.w.z. dat Altena ook onderdeel uitmaakt van alle 

communicatie hierover. ‘Goed nabuurschap’ staat hoog in ons vaandel. 

5.14 Is de Provincie Brabant dan ook betrokken? 

Gemeente Altena onderhoudt contact met Provincie Noord-Brabant en licht provincie in. 

5.15 Hoe kunnen we bezwaar indienen? 

Er is nu nog geen sprake van een concrete vergunningsaanvraag voor het plaatsen van 

windturbines. Er is dus ook nog geen besluit genomen waartegen bezwaar kan worden 

ingediend. Momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden 

voor windenergie bij Avelingen. Tijdens de verkennende fase vinden gesprekken met de 

omgeving plaats. Aan het eind van deze fase neemt de stuurgroep een ‘go/no-go’- 

beslissing. Mocht de stuurgroep besluiten tot een ‘go’, dan spreken zij daarmee de 

intentie uit om het onderzoek naar een volgend stadium te brengen. Dan is het nog 

steeds niet zeker dat plaatsing van windturbines daadwerkelijk kan, want daar is meer 

onderzoek voor nodig (in de vorm van een mer: milieueffectrapportage). 

Het go/no-go besluit dat in het vierde kwartaal van 2022 plaatsvindt, heeft geen formele 

status en daartegen kan ook geen bezwaar worden ingediend. Dat kan wel later in het 

proces, als er een vergunningsaanvraag wordt ingediend bij de instanties van bevoegd 

gezag voor de plaatsing van windturbines. Dan is het mogelijk om zienswijzen in te 

dienen en hier op in te spreken. 

Mocht het zo ver komen, dan worden alle formele stappen in de 

vergunningenprocedure kenbaar gemaakt: van ontvangst vergunningsaanvraag, start 

zienswijzenprocedure, tot het besluit op de aanvraag. Hierbij wordt tevens melding 

gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, het beroep en voorlopige 

voorziening. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/index/doel/


5.16 Worden in het proces ook de mogelijkheden voor alternatieven meegenomen 

en gecommuniceerd? 

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Dat vraagt om actie. In het landelijke 

Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat betekent dat we 

steeds minder gebruik moeten maken van aardgas, benzine en aardolie. We moeten 

investeren in schone energie: de energietransitie. Gemeenten hebben hierin een 

belangrijke rol. Daarom kijken we naar mogelijkheden om op grote schaal duurzame 

energie op te wekken. We richten ons op besparing, op  zonnepanelen op 

(bedrijfs)daken en onderzoeken mogelijkheden voor windmolens. 

 

6. Vragen van bedrijven 

6.1 Jullie willen graag in overleg met de bedrijven, om te zoeken naar win-win 

situaties of meekoppelkansen. Wat wordt daarmee bedoeld? 

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met eisen om het bedrijf te vergroenen, 

zowel vanuit de overheid, als vanuit financiers als vanuit hun achterban. Wij willen graag 

overleg voeren met de bedrijven om te kijken of er mogelijkheden zijn die gunstig zijn 

voor hen, en die we nu alvast kunnen meenemen. Bijvoorbeeld mogelijkheden om de 

opgewekte stroom in de directe omgeving te gebruiken. Hierbij kun je denken aan 

directe stroomafname door bedrijven en de uitbouw van waterstof technologie. 

Dit is allemaal toekomstgericht maar opent wel kansen voor de bedrijven op en rond 

Avelingen en tegelijkertijd draagt dit bij aan de vergroening van het bedrijventerrein. 

Bovendien moet het allemaal passen in de aanbesteding of gronduitgifte die hierover 

door de rijkspartijen wordt uitgeschreven, indien er tot het plaatsen van windmolens 

zou worden besloten. Om kansen en mogelijkheden in beeld te hebben en vorm te 

geven, zijn we gesprekken hierover met de bedrijven gestart. Wij gaan graag in gesprek 

met individuele bedrijven of groepen van bedrijven om hierover van gedachten 

wisselen. 

6.2 Welke meekoppelkansen zien jullie voor de ondernemers? 

Allereerst zou de verduurzaming van het bedrijventerrein Avelingen voor (toekomstige) 

bedrijven tot meerwaarde kunnen leiden. Een ‘groene uitstraling’ kan richting de 

toekomst een pluspunt zijn. Verder onderzoeken we of de groene stroom straks voor de 

omgeving behouden kan worden. Ook zijn er meekoppelkansen binnen de 

ontwikkelingen van waterstof technologie. Het waterstoftankstation is in voorbereiding; 

produceren van waterstof met de groene stroom; opslaan van waterstof; leverantie van 

waterstof aan het tankstation; leverantie van waterstof aan lokale bedrijven en 

leverantie van waterstof aan schepen, of de in buurt gelegen toekomstige waterstof 

(gas)leiding. Ook hebben meerdere bedrijven belang bij een grotere stroomkabel en 

extra stroomleverantie, vanwege de versterkte transitie van olie en gas naar stroom. 

Ook hieruit kunnen kansen ontstaan. 



6.3 Het bedrijventerrein Avelingen is gezoneerd wat betreft geluid. De molens die 

wellicht geplaatst gaan worden nemen de vrije ruimte, wat betreft geluid, in 

beslag, waardoor de bedrijven niet meer kunnen groeien wat betreft geluid. 

Windturbines die op een zogenaamd gezoneerd industrieterrein staan worden niet 

meegenomen in de vaststelling van de geluidzone. Dit is geregeld in een algemene 

maatregel van bestuur, welke zijn grondslag vindt in de wet geluidhinder. Bepaald is dat 

op een bedrijventerrein bij de bepaling van de geluidbelasting in dB(A) het geluid van 

windturbines die duurzame energie opwekken buiten beschouwing gelaten wordt. Dus 

de aanwezigheid van windturbines hebben geen gevolgen voor de vrije ruimte 

aangaande geluid. 

6.4 Er zijn geen regels voor slagschaduw op bedrijventerreinen. Waarom geldt dit 

wel voor woongebieden maar niet voor bedrijventerreinen? Door de komst van 

windmolens krijgt mijn bedrijf altijd last van slagschaduw, onafhankelijk van de 

gekozen locatie. Ik ben tegen en wil dat niet. 

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen waaraan windturbines moeten 

voldoen. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen inzake slagschaduw en lichtschittering. 

Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen woongebieden en bedrijventerreinen, 

maar wordt slechts gesproken over gevoelige objecten. De bedrijfsgebouwen op 

Avelingen voldoen niet aan de regels hieromtrent. Wel kan het bevoegd gezag hiervoor 

maatwerkvoorschriften opstellen, te meer nu het activiteitenbesluit buiten werking is 

gesteld. 

6.5 De molens komen in mijn invloedssfeer, in mijn leefwereld. Kan het zijn dat ik 

mijn bedrijf niet meer mag uitbreiden vanwege de aanwezigheid van een 

windmolen in de nabijheid? Verandert er wat voor mijn rechtspositie als bedrijf 

door de komst van windmolens bij Avelingen? (Bijvoorbeeld; een bedrijf heeft 

milieuklasse 5 en als het bedrijf daarop een wijziging, of revisie van vergunning, 

zou willen hebben, kan dat dan beïnvloed worden door de aanwezigheid van de 

molens?) 

Bij de plaatsing van windturbines dient met een aantal zaken rekening te worden 

gehouden. Zo moet er vanwege veiligheid een bepaalde afstand worden aangehouden. 

Die afstand is ondermeer afhankelijk van het type windturbine dat geplaatst zal worden. 

Met name gelden er ook regels voor overslag van wieken boven gebouwen van derden. 

Bij het vaststellen van die afstand wordt rekening gehouden met al aanwezige bedrijven 

en de rechten die zij op dat moment hebben. Er kan geen rekening worden gehouden 

met mogelijke toekomstplannen. 

6.6 Mijn bedrijf heeft een loswal. Ik draag een zekere verantwoordelijkheid voor 

de mij bezoekende schepen. De windmolen kan in de nabijheid van de loswal 

komen te staan. Hoe is die verantwoordelijkheid geregeld en hoe wordt ik 

gevrijwaard, daar ik immers niet gevraagd heb om de molens? Te denken valt 

bijvoorbeeld aan afwaaiend ijs of een afbrekend turbine blad. 



De initiatiefnemer van een project, hier een toekomstige ontwikkelaar is, als eigenaar, 

verantwoordelijk voor de installatie die hij bouwt. In het geval van schades voortkomend 

uit deze installatie is de eigenaar daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Voorafgaand wordt in de onderzoeken meegewogen of er een verzwaring van de risico 

en de risico klasse optreedt bij individuele bedrijven. 

6.7 Mijn bedrijf krijgt schepen (beroepsvaart) die overnachten. Als 

bedrijfseigenaar kan ik niet aan de schippers uitleggen dat ze daar rustig kunnen 

gaan slapen en dat een overnachting met geluid en slagschaduw van de molen in 

de nabijheid geen kwaad kan. De schepen zijn als het ware drijvende huizen en die 

worden dan hiermee geconfronteerd. 

Er is hier sprake van een vanwege geluid gezoneerd industrieterrein. Voor woningen en 

andere geluidgevoelige objecten op een dergelijk terrein geldt dat er op grond van de 

Wet geluidhinder niet getoetst hoeft te worden of aldaar voldaan kan worden aan de 

normen van de Wet geluidhinder. Dat is nu al zo. De mogelijke plaatsing van 

windturbines verandert hier niets aan. 

6.8 Kan het project (als dat doorgaat) wel samengaan met de bouw van de nieuwe 

brug over de Merwede? 

Er vindt uiteraard afstemming plaats met de partijen die bezig zijn met de ontwikkeling 

van de nieuwe brug. Ook wat betreft ruimtebeslag en planning wordt goed afgestemd. 

Mocht het tot de bouw van windmolens komen, dan zijn de werkzaamheden daarvoor 

geen belemmering voor de werkzaamheden rondom de nieuwe brug (of andersom). 

Ook de bereikbaarheid van het bedrijventerrein, zowel over de weg als over het water, 

zal in stand blijven. 

6.9 Welke aandachtspunten en zorgen hebben bedrijven vooral? 

Bedrijven hebben vooral vragen over slagschaduw, geluid en mogelijk impact op 

eventuele beperkingen die ontstaan voor het bedrijventerrein. Wij nemen alle vragen 

van de bedrijven zeer serieus, al realiseren wij ons dat we in deze fase van verkenning 

nooit alle zorgen en vragen kunnen wegnemen. Wel zullen wij de vragen die komen zo 

goed mogelijk beantwoorden en alle voor bedrijven inzichtelijk maken, zodat er een 

gelijk informatie niveau gaat ontstaan. 

6.10 Hoe gaan jullie inhoud geven aan het lokaal eigendom en de minimale 50% 

wens? 

Mocht het komen tot een concreet windmolen project, dan streven wij ernaar dat 

tenminste 50% van het project in lokaal eigendom komt, danwel dat 50% van de 

revenuen van het project terugvloeien naar de omgeving. Dit zullen we in de 

aanbesteding, maar ook in het door de gemeente daartoe op te stellen beleid, 

verankeren. Voor de lokale bedrijven betekent dit dat ook zij kunnen deelnemen in het 

project. Veelal is/wordt een energiecoöperatie betrokken om deelname van bewoners 

en bedrijven te realiseren. Ook kan  een energiecoöperatie helpen bij het besteden van 



de vrijvallende financiën vanuit het project. Dit zal echter pas later uitgewerkt en 

vormgegeven gaan worden, zodra er een beslissing is om al dan niet door te gaan naar 

een volgende fase. 

6.11 Zijn er ook bedrijven die voor de komst van windmolens zijn bij Avelingen? 

Ja, in individuele gesprekken komt ook naar voren dat bedrijven ook voordelen zien in 

de kansen voor vergroening van hun eigen bedrijf(svoering) en die van het 

bedrijventerrein, die voortkomen uit de mogelijke realisatie van windmolens. Eventuele 

mogelijkheden om de opgewekte stroom te kunnen gebruiken in de directe omgeving 

geeft ook weer nieuwe kansen. 

6.12 Wat betekent de onderzoeksfase waarin het project zich nu bevindt en 

wanneer is daar meer duidelijkheid over? 

We onderzoeken de (on)mogelijkheden voor windenergie in fases: voorverkenning, 

verkenning, planvorming, realisatie en exploitatie. Op dit moment zitten we in de 

verkenningsfase en doen we verdiepende onderzoeken. Pas als het verdiepend 

onderzoek is afgerond en de omgeving is betrokken bij het onderzoek én de resultaten, 

wordt besloten om wel of niet door te gaan naar de volgende fase (een zogeheten 

go/no-go besluit). Een volgende fase ingaan betekent nog niet dat er windmolens 

komen. Ook dan volgt namelijk nog veel onderzoek. Het betekent wel dat de verkenning 

is afgerond en we verder gaan met de planvormingsfase. 

Besluiten om windenergie Avelingen al dan niet naar een volgende fase te brengen 

worden genomen in een stuurgroep. In deze groep nemen alle betrokken overheden én 

grondeigenaren deel: gemeente Gorinchem, provincie Zuid-Holland, het Rijk en 

Staatsbosbeheer. Besluitvorming komt tot stand door het zorgvuldig afwegen van de 

verschillende belangen. Alle partijen moeten akkoord zijn om door te gaan naar de 

volgende fase. 

We verwachten dat we in het 4e kwartaal van 2022 de bevindingen kunnen voorleggen 

aan de stuurgroep. Daartoe behoort, als aangegeven, ook een beslissing van de 

gemeenteraad van Gorinchem. 

 

7 Overig 

7.1 Het RES-bod van Alblasserwaard voor duurzame opwek in 2030: is er hoger 

geboden dan nodig voor de doelstelling van 49% CO₂-reductie? Men heeft ergens 

gelezen dat het RES-bod drie maal hoger is dan noodzakelijk om de doelstellingen 

te realiseren. 

Op 13 april 2021 hebben de vorige gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden de 

Regionale Energiestrategie RES 1.0 Alblasserwaard vastgesteld en daarmee ook de 

verkenning van het windzoekgebied Avelingen. Over de uitkomsten van de verkennende 



onderzoeken naar de (on)mogelijkheden voor windmolens moet de raad uiteindelijk een 

besluit nemen. 

De RES 1.0 draagt bij aan de nationale doelstelling van hernieuwbare elektriciteit. De 

Gorcumse gemeenteraad heeft toentertijd aangegeven eerder te willen versnellen met 

de energietransitie dan langs de zijlijn toe te kijken. Het RES-bod is een ambitieuze, maar 

tegelijkertijd reële bijdrage aan de forse opgave die er is in het langjarig proces richting 

2030 en 2050. In RES-regio Alblasserwaard is gekeken naar wat er nodig is en hoe groot 

het opwekvermogen van duurzame energie is in de regio. Tot slot is er voor wat betreft 

het bod realistisch voorzien in het gegeven dat zoekgebieden af kunnen vallen of kleiner 

kunnen worden naarmate er wordt toegewerkt naar de uitvoeringsfase. 

Het is aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om op dossiers een 

standpunt in te nemen. 

7.2 Er zijn plannen om het geplande aantal windmolens op zee te verdubbelen: 

heeft dat nog impact op de opdracht voor de RES? M.a.w.: kan dat meetellen voor 

het RES bod?  

Nee, de verdubbeling van het aantal windmolens op zee kan niet meetellen met het RES 

bod. De ambitie voor wind op zee komt dus bij de ambitie van 35 TWh hernieuwbare 

energie op land voor 2030. Wind op zee en duurzame opwek op land moeten samen 

zorgen voor de in het Klimaatakkoord afgesproken 49% reductie van CO2-uitstoot. Dat 

betekent dat de regio’s hun duurzame opwek op land moeten realiseren en die niet op 

zee kunnen projecteren.  

Tenslotte verwijzen wij naar de brief van minister Jetten van 21 april 2022: Kamerbrief bij 

onderzoeksrapport afstandsnormen windturbines | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl In 

deze brief schetst minister Jetten het volgende: ‘Wind op land is nodig om het aanbod 

dicht bij de vraag te brengen en om het elektriciteitsnet efficiënt te gebruiken. De 

Noordzee biedt onvoldoende ruimte om aan de gehele toekomstige Nederlandse 

energievraag te voldoen, mede gezien de andere belangen op zee zoals 

natuurversterking, de voedseltransitie en scheepvaart’ (Kamerbrief DGKE-WO / 

22098846, p. 5). 

7.3 Met welke kennis is de 500 meter motie in de gemeenteraad van Gorinchem 

aangenomen? En is daarbij rekening gehouden met inwoners van Sleeuwijk die 

aan de overkant van de rivier wonen?  

De 500 meter motie betekende een aanzienlijke verzwaring van de wettelijke minimum 

normen die op het moment van de motie golden, in algemene zin. Hierbij is rekening 

gehouden met inwoners in gemeente Gorinchem en omliggende gemeenten zoals 

Altena.   

7.4 Neemt de gemeente Gorinchem planschade mee in haar begroting? Rapport 

TNO woningwaardedaling. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/21/aanbieding-onderzoeksrapport-afstandsnormen-voor-windturbines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/21/aanbieding-onderzoeksrapport-afstandsnormen-voor-windturbines


In maart 2022 bracht TNO een rapport uit: Windturbines en de impact op huizenprijzen.  

Dit rapport van TNO is een eerste onderzoek naar mogelijke gevolgen van de plaatsing 

van windturbines. Het is niet gebaseerd op de huidige verkenning en recente inzichten. 

Voor meer informatie over planschade, verwijzen we u naar vraag 7.12 van de 

veelgestelde vragen.  Gemeente Gorinchem houdt, in het kader van een mogelijk 

toekomstig project, rekening met het feit dat planschade/nadeelcompensatie claims 

zullen worden ingediend. 

7.5 Vestingstad Gorinchem is aangewezen als UNESCO werelderfgoed. Gaat dat 

wel samen met de komst van moderne windmolens? 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft op 26 juli 2021 de status werelderfgoed gekregen. 

Gorinchem maakt als vestingstad onderdeel uit van deze verdedigingslinie. Samen met 

de Stelling van Amsterdam is de Nieuwe Hollandse Waterlinie nu één UNESCO 

Werelderfgoed. Deze UNESCO-status is voor de gemeente Gorinchem van belang en 

krijgt dan ook aandacht in de verkenning van de (on)mogelijkheden van windenergie. 

Het onderzoeksbureau Bosch & van Rijn is bezig met een onderzoek naar de impact van 

een mogelijk windpark op de erfgoed status van de gemeente Gorinchem. Uitkomsten 

daarvan volgen t.z.t. 

7.6 Hoe staat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed hier nu in?  

Het onderzoeksbureau Bosch & van Rijn is bezig met een onderzoek naar de impact van 

een mogelijk windpark op de erfgoed status van de gemeente Gorinchem. Uitkomsten 

daarvan volgen t.z.t. 

Op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is meer informatie te 

vinden: Energiemaatregelen | Energie en landschap | Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed.  

7.7 Wanneer verdienen we werkelijk groene stroom terug (na fabricage, montage, 

tender en onderzoekgeld, onderhoud). Wanneer hebben we genoeg groen 

verdiend om de fossiele investering goed te maken? 

Met stroomproductie door windturbines kan stroomproductie door fossiele bronnen 

worden vermeden en daarmee ook CO2-uitstoot. Bij het maken van een vergelijking met 

fossiele bronnen moet rekening worden gehouden met alle aspecten van het 

productieproces waar CO2 bij vrijkomt. De hoeveelheid CO2 die het kost voor plaatsing 

van een windturbine (productie, transport, plaatsing en sloop) is vergelijkbaar met de 

hoeveelheid CO2 die een fossiele elektriciteitscentrale uitstoot voor de stroomproductie 

die de windturbine in 6-9 maanden opbrengt. Met andere woorden: wanneer een 

windturbine 6-9 maanden in bedrijf is, zijn de fossiele investeringen alweer 

‘terugverdiend’ met schone energie. 

7.8 Waar is deze 300 meter afstand tot woningen op gebaseerd? Staat volledig 

haaks op jurisprudentie. 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/energie-en-landschap
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/energie-en-landschap


Er gelden momenteel geen landelijke minimumafstanden* voor windturbines ten 

opzichte van woningen. Het onderzoeksbureau werkt met de algemeen geldende 

geluiddosismaat de Lden systematiek. Deze volgt uit de Europese richtlijnen voor 

omgevingslawaai. Om aan deze geluidsnormen te voldoen, betekent het in de 

praktijk vaak dat een afstand van minimaal 300 meter (op basis van de voorheen 

geldende normen) moet worden aangehouden tot verblijfsobjecten, zoals woningen. In 

de gemeente Gorinchem is de 500 meter-motie aangenomen (‘Windmolen-Vrij Dichtbij’). 

Dit betekent dat het scenario van minimaal 500 meter afstand is meegenomen in de 

verdiepende onderzoeken en tevens als minimaal uitgangspunt wordt gehanteerd. 

* Overigens vindt er momenteel in opdracht van de regering een onderzoek plaats naar 

afstandsnormen, door Arcadis. De resultaten worden in het voorjaar 2022 verwacht. Zie 

ook vraag 6. 

7.9 Hoe gaan de windturbines gerecycled worden na gebruik? 

Voor de windbranche geldt, net als voor overige industrie, dat circulaire processen 

steeds belangrijker worden. Bijna alle fabrikanten maken hun masten tegenwoordig van 

staal, dat zich goed leent voor hergebruik. De grondstoffen die worden gebruikt voor de 

productie van bladen (wieken) zijn na afloop van de levensduur nog slecht terug te 

winnen. Er vindt echter doorlopend onderzoek plaats. Enkele producenten zijn bezig 

met onderzoek naar nieuwe productiemethoden voor bladen, het duurt nog even 

voordat deze producten gereed zijn voor een marktintroductie. 

 
Eén windturbine levert net zoveel stroom als 27 voetbalvelden met zonnepanelen 

7.10 Het aandeel van wind in de totale energiebehoefte is extreem laag, je hebt 

enorm veel turbines nodig om enige impact te maken, staat niet in verhouding tot 

de negatieve effecten op deze locatie. 



Eén moderne windturbine van circa 6 MW produceert circa 20.000 MWh elektriciteit per 

jaar. Dit is afhankelijk van de plek waar de turbine staat en het type turbine. Dit komt 

globaal overeen met het elektriciteitsgebruik van circa 7500 woningen. Of de opbrengst 

van circa 18 hectare aan zon-PV (dat is een oppervlakte van zo’n 27 voetbalvelden). 

7.11 Congestie op het net door wind en zon is niet ter sprake gekomen. Wordt hier 

nog iets mee gedaan? 

Het vooronderzoek geeft aan dat er in deze omgeving geen sprake is van congestie op 

het net, dit in tegenstelling tot andere locaties in Nederland. Dit draagt er mede aan bij 

dat deze zoeklocatie is gekozen. 

7.12 Hoe gaat de gemeente Gorinchem om met de waardevermindering in ons 

woonhuis, mocht de plaatsing van deze windturbines door gaan?  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft een regeling voor de schade die ruimtelijke 

plannen en besluiten kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan waardedaling van 

onroerend goed. Planschade kan mogelijk aan de orde komen als er een 

bestemmingsplanwijziging plaatsvindt door het plaatsen van windturbines. Vanaf dat 

moment kan een verzoek om planschadevergoeding worden ingediend. De beoordeling 

van planschadeverzoeken worden door een extern adviesbureau gedaan. We bevinden 

ons nu echter nog in de verkennende fase, waarin onderzoeken worden uitgevoerd. 

Tijdens de verkennende fase vinden gesprekken met omwonenden plaats en aan het 

eind van die fase neemt de stuurgroep een ‘go/no-go’- beslissing. Mocht de stuurgroep 

besluiten tot een ‘go’, dan worden vervolgens verdiepende onderzoeken gedaan in de 

vorm van een milieueffectrapportage. Pas na het verkrijgen van die resultaten wordt 

bekeken of een bestemmingsplanwijziging wenselijk en noodzakelijk is. Er wordt dan 

een risicoanalyse uitgevoerd om te beoordelen of en in hoeverre er sprake is van 

waardevermindering. Indien daar sprake van is, dan kunnen inwoners op basis van een 

bestemmingsplanwijziging een planschadeclaim indienen. Per 2023 treedt naar 

verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking, mogelijk zal dan het één en ander op 

een aangepaste wijze worden vormgegeven. 

  

7.13 Wat is het doel van de turbines zelf? Als we het doel snappen, kan dat ook 

voor meer draagvlak zorgen. 

Het doel van windturbines is om op grote schaal elektriciteit op te wekken en zo bij te 

dragen aan de maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Nederland heeft 

samen met andere Europese landen doelen gesteld voor de opwek van duurzame 

energie om de ernstige gevolgen van klimaatverandering te beperken. Binnen 

Nederland wordt er in Regionale Energie Strategieën (RES) gekeken hoe die doelstelling 

lokaal een plek kan krijgen. De RES Alblasserwaard zet allereerst in op energie besparen 

en op zon op dak. Maar alleen met zon wekken we niet genoeg energie op, zelfs niet als 

alle daken worden vol gelegd met zonnepanelen. Om aan de continue energievraag te 

voldoen is het belangrijk dat windenergie zonne-energie aanvult en andersom. Daarom 

kijken we ook naar mogelijkheden voor windenergie. Daarom doen we deze 



verdiepende onderzoeken naar mogelijkheden voor windenergie bij Avelingen. De 

nabijheid van grote energiegebruikers (bedrijven) creëert lokaal extra mogelijkheden, 

waaronder een aanzienlijke besparing van maatschappelijke kosten. Als de energie 

namelijk gebruikt kan worden, waar die wordt opgewekt, voorkom je extra kosten voor 

(aanleg van) het elektriciteitsnet. Kosten die uiteindelijk zullen worden doorberekend 

aan de maatschappij. 

7.14 Welke invloed hebben inwoners op de plaatsing van windmolens? 

De gemeente wil de verkenning naar (on)mogelijkheden voor windmolens zoveel 

mogelijk doen in overleg met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen. We nodigen 

hen uit om zorgen, ideeën en aandachtspunten met ons te (blijven) delen. Heeft u 

interesse in eventuele vervolgbijeenkomsten of  -informatie? Bekijk dan de pagina Denk 

mee over windenergie. 

7.15 Waarom wordt er gekozen voor windturbines juist bij Avelingen? 

We zijn inmiddels ruim twee jaar bezig en hebben een heel proces doorlopen in 

de Regionale Energiestrategie. Daar is Avelingen als meest kansrijke plek uit gekomen. 

Avelingen ligt buiten het Groene Hart en langs infrastructuur. Het ligt dicht bij energie 

intensieve bedrijven en op een plek waar het elektriciteitsnet het aan kan. 

7.16 Wat wordt zoal onderzocht de komende periode? 

Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende effecten van de mogelijke komst van 

windmolens in het gebied. In een eerste stap wordt onderzocht of er volgens de wet 

ruimte is voor windmolens. Er wordt getoetst aan huidige en toekomstige wet- en 

regelgeving voor natuur en ecologie (flora en fauna), milieu (geluid en slagschaduw), 

vaarwegen en veiligheid. Daarna wordt onderzocht hoeveel windturbines er op basis 

van stap 1 in theorie kunnen komen, hoe hoog en groot ze kunnen zijn en op welke 

plaatsen of in welke opstelling ze zouden kunnen staan. Deze onderzoeken zijn naar 

verwachting eind 2022 gereed. 

7.17 Wanneer moeten de windmolens in het gebied staan en hoe ziet het proces er 

tot die tijd uit? 

We beginnen nu met het verkennen van de mogelijkheden. Daar hebben we nog veel 

stappen in te zetten. Als bij iedere stap de seinen op groen staan, duurt het alles bij 

elkaar nog wel ongeveer 5 jaar. 

7.18 Hoeveel windmolens komen er en hoe hoog worden ze? 

Het aantal en de tip- en ashoogte zijn nog niet bekend. Ook dit is onderwerp van 

onderzoek. 

7.19 Kan het elektriciteitsnet het aan? 

https://www.gorinchem.nl/over-gorinchem/plannen-en-projecten/gorinchem-duurzaam/klimaatakkoord/windenergie-gorinchem/denk
https://www.gorinchem.nl/over-gorinchem/plannen-en-projecten/gorinchem-duurzaam/klimaatakkoord/windenergie-gorinchem/denk
https://www.gorinchem.nl/over-gorinchem/plannen-en-projecten/gorinchem-duurzaam/klimaatakkoord/regionale-energie-strategie
https://www.gorinchem.nl/over-gorinchem/plannen-en-projecten/gorinchem-duurzaam/klimaatakkoord/windenergie-gorinchem-0


De netimpactanalyse van Stedin laat zien dat er in Gorinchem ruimte is voor 

windturbines. Daarnaast willen we ook proberen om de grote energie-vragende 

bedrijven direct aan te sluiten op lokale windenergie. Daarom is het belangrijk om 

grootschalige opwek van duurzame energie daar te realiseren waar het ook direct 

intensief gebruikt zal worden. 

  

7.20 Moeten er wel windmolens komen? 

Met alleen zonnepanelen op alle geschikte daken, wekken we te weinig energie op. We 

verbruiken namelijk veel meer stroom dan dat we daarmee kunnen opwekken. Ook zal 

het elektriciteitsnet het niet aankunnen als er alleen zonne-energie wordt opgewekt. En 

daar komt ook nog bij dat de zon ’s avonds en ’s nachts natuurlijk niet schijnt. Maar dan 

willen we wel stroom kunnen gebruiken. Gelukkig waait het veel in Nederland en 

kunnen we daarmee een groot deel van ons avond- en nachtverbruik opvangen. 

Windmolens wekken veel elektriciteit op en hebben daar relatief weinig ruimte voor 

nodig in vergelijking met zonnepanelen. 

7.21 En kernenergie dan? 

Kernenergie is niet zozeer een regionale oplossing. In Nederland kan het nu op 3 

locaties, waarvoor ook aanvullende vergunningen aangevraagd kunnen worden. Daarbij 

ligt er nu de vraag wat en hoe we tot 2030 kunnen bijdragen. Een kerncentrale kan niet 

op deze korte termijn worden gerealiseerd. 

7.22 Kunnen we niet beter wachten op nieuwe technologie? 

Nee. Als we niets doen, moeten we straks in een steeds kortere tijd, steeds meer doen. 

Hierdoor nemen de kosten flink toe en wordt ingrijpen op een gegeven moment 

onbetaalbaar. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe technologie. De 

Regionale Energiestrategie wordt namelijk iedere twee jaar opnieuw bekeken en waar 

nodig aangescherpt. Dus als we in de toekomst merken dat er betere oplossingen zijn 

dan windmolens en zonnepanelen, passen we ons aan. Maar tot die tijd zijn ze hard 

nodig. 
 


