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

Agendapunt: Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Foodvalley 

Constaterende dat: 
- Roofvogels, waaronder de Wespendief, het risico lopen om in aanvaring te komen met 

windmolens, omdat ze vaak op rotorhoogte zijn te vinden. Generiek gesproken door 
windmolens hun leefgebied wordt verstoord en roofvogels ook vaker slachtoffer zijn van 
aanvaringen met windturbines. 

- De Wespendief niet alleen op de Veluwe maar ook op en rond de Utrechtse Heuvelrug 
voorkomt; 

- De zoekgebieden voor wind in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug/Overberg, 
Woudenberg respectievelijk Renswoude dienen als foerageergebied voor de 
Wespendieven die nestelen in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug 

- Om die reden de Provincie Gelderland en de Gelderse RES-regio's (waaronder 
Foodvalley) onderzoek hebben ingesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland, waaruit 
blijkt dat in een zone van Veluwe+ 1 km plaatsing van windturbines niet haalbaar is; en 
in de zone 1 tot 8 km de mogelijkheden voor windenergie beperkter zijn dan gedacht bij 
het opstellen van de concept RES'en het belangrijk is dat in deze zone de verkenning naar 
mogelijke zoekzones voor windenergie zorgvuldig en in samenhang gebeurt; 

- De provincie Utrecht inmiddels ook een onderzoek heeft uitgevoerd door Sovon naar de 
gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines, waaruit blijkt dat op de 
Utrechtse Heuvelrug diverse soorten, waaronder de Wespendief, kwetsbaar zijn in relatie 
tot windmolens. 

- Er regels zijn in de Wet Natuurbescherming ten aanzien van de instandhouding van 
soorten (vogels en vleermuizen) waarbij het bevoegd gezag ook verplicht is om 
cumulatieve effecten te betrekken bij haar besluiten. 

- Voor de instandhouding van soorten er wordt gestreefd naar minder dan 1 % sterfte van 
kwetsbare soorten. Uit wetenschappelijk onderzoek, verricht door de WUR, blijkt dat 
zeker kwetsbare vogelpopulaties zelfs de 1 % extra sterfte niet aan kunnen. Anders gezegd: 
de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de uit te voeren berekeningen met 
toepassing van het Omis 1 % criterium niet blijken te kloppen, indien er sprake is van 
kwetsbare soorten. Daarmee aanpassing van het Omis 1 % criterium bij in het kader van de 
ontheffing c.q. het verlenen van vergunningen noodzakelijk is en andere praktische en 
deugdelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld getroffen in de Provincie Gelderland, 
noodzakelijk zijn. 

Overwegende dat: 
- Het bij plaatsing van windturbines van belang is om aan beide zijden van de 

provinciegrens op een gelijkwaardige manier rekening te houden met het leef- en 
trekgebied van kwetsbare soorten, zoals bijvoorbeeld de beschermde Wespendief. 

https://geo-point.provincie-utrecht.nl/app/5d58eed20bda46278edeb89e5754ac97


Verzoekt het college om: 
Bij de Provincie Utrecht en de Utrechtse RES regio's te pleiten voor een aanpak waarbij de 
cumulatieve effecten van windmolens voor kwetsbare soorten pro-actief en in samenhang 
worden beschouwd. En waarbij de aanpak in provincie Gelderland voor de Wespendief een 
passende uitwerking is die als voorbeeld kan dienen. 
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