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Onderwerp: Toepassing voorzorgsprincipe '10x de tiphoogte' m.b.t. afstand tussen ff 

van de fractie SGP, WD, SP, ProVeenendaal, CDA 

bebouwde omgeving en windturbines 

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 28 juni 2021 

Agendapunt: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Foodvalley 

De Raad, 
gehoord de beraadslaging 

Constaterende dat: 
- De RES 1.0 vraagt om regionale afstemming m.b.t. opwek van windenergie; 
- Er voorlopige zoekgebieden 'wind' zijn opgenomen die precies langs de gemeentegrens 

van aangrenzende gemeenten loopt; 
- We de lokale autonomie van elke gemeente willen waarborgen; 
- Een zoekgebied op de grens tussen gemeenten voor onduidelijkheid kan zorgen w.b. 

politieke besluitvorming, participatie en invloed. En vooral voor veel verwarring en 
bezorgdheid; 

Overwegende dat: 
- De afstand tussen woningen en eventueel te plaatsen windturbines in Nederland vooral 

gebaseerd is op berekende opgaven waarbij in de praktijk - dus na plaatsing - wordt 
gemeten of wel wordt voldaan aan de normen m.b.t. bijvoorbeeld geluid. En er wordt 
uitgegaan van een gemiddelde waarde; 

- Dit flinke overlast tot gevolg kan hebben m.b.t. zicht, veiligheid, gezondheid, geluid, etc. 
- Het met alle onduidelijkheden op dit moment nodig is het voorzorgsprincipe te hanteren 

binnen de RES Foodvalley en discussies en interpretaties over de juiste afstand te 
voorkomen door te werken met een vaste afstand(snorm), namelijk 1 Ox de tiphoogte als 
afstand tussen woonwijken en windturbines. 

- Nederland - in tegenstelling tot andere Europese landen - niet werkt met vaste afstanden; 
- De huidige werkwijze in Nederland zorgt voor zorgwekkend beperkte afstanden tussen 

woningen/woonwijken en enorme windturbines. 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Het besluit als volgt te wijzigen: 
• De Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley 1.0 vast te stellen en daarmee in te 

stemmen met het gezamenlijk voornemen in Regio Foodvalley om 0, 75 TWh aan 
duurzame elektriciteit op te wekken in 2030 als onderdeel van de landelijke opgave van 35 
TWh duurzame opwek op land; 

• In de verdere detaillering en uitwerking van de voorlopige zoekgebieden 'wind' richting 
S 2.0 te komen tot afspraken over een minimale afstandsnorm tot woonwijken, waarbij 

~ voorkeur van Veenendaal uit gaat naar minimaal 1 Ox de tiphoogte tussen woonwijken 

111 ~ 



en windturbines, tenzij aangetoond is dat er voldoende draagvlak is onder de 
belanghebbenden voor een kortere afstand. 

• Bij de Provincie Utrecht en de Utrechtse RES regio's (waaronder U 16) er voor te pleiten 
om binnen de RES'en ook tot een vaste afstandsnorm te komen tussen woonwijken en 

y windturbines, van bi.l)~>s.J!E,h'?9.Qte . 
~ rJ • de samenwerking met dè Stakeholders te continueren en uit te werken in concrete 

afspraken. 
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