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1.1 Aanleiding 

 
De gemeente heeft, onder andere, in het kader van de Uitvoeringsagenda Duur-
zaamheid, besloten windontwikkeling in de gemeente mogelijk te maken. Hierop is 
door initiatiefnemers samen met de gemeente het project Windwinning Culemborg 
gestart. 
 
Initiatiefnemers  
De voorgenomen ontwikkeling van een windpark (bouw en exploitatie) is geïniti-
eerd en wordt gezamenlijk en als gelijkwaardige partners ontwikkeld door Eneco en 
de lokale Culemborgse Coöperatie Vrijstad Windwinning.  
 

➢ Gemeente Culemborg: voor het planMER en het bestemmingsplan. 

➢ Eneco Wind B.V.: voor het projectMER en vergunningaanvraag. 

➢ Coöperatie Vrijstad Windwinning U.A.: voor het projectMER en 
vergunningaanvraag. 

 
Bevoegd gezag 
Op basis van art. 9e Elektriciteitswet beschikt de provincie over de bevoegdheid 
voor het vaststellen van een inpassingsplan. In het geval toepassing wordt gegeven 
aan deze bevoegdheid zijn Provinciale Staten tevens bevoegd gezag voor het inpas-
singsplan voor de realisatie van een windpark van 5 MW of meer en niet meer dan 
100 MW. Gedeputeerde Staten heeft op 9 april 2019 op grond van artikel 9f lid 6 
Elektriciteitswet besloten af te zien van deze bevoegdheid omdat geen versnelling 
te verwachten is bij behandeling door de provincie. Hiermee komt de bevoegdheid 
toe aan de gemeente Culemborg. Het college van burgemeester en wethouders 
wordt daardoor het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. De gemeente-
raad van Culemborg wordt daardoor het bevoegd gezag voor het bestemmingsplan. 
 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt in de provincie Gelderland, in de gemeente Culemborg. Het ligt 
ten zuiden van de stad Culemborg en wordt aan de noordzijde begrensd door de 
N320. Nabij het gebied bestaat al een windpark met 3 turbines en een gezamenlijk 
opgesteld vermogen van 6 MW. De omgeving van het plangebied bestaat voorna-
melijk uit agrarische gronden, met in het noorden bedrijventerrein de Pavijen en de 
plaats Culemborg. 

Hoofdstuk 1 Inleiding 
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Figuur 1 Projectgebied Windwinning Culemborg zwart omkaderd. 

 
 

1.3 Geldende regeling 

Om het bestaande bestemmingsplan “Buitengebied” zo veel mogelijk intact te la-
ten, wordt aan de bestaande bestemmingen binnen de grenzen van het plangebied 
de bestemming ‘Bedrijf – Windturbinepark’ toegevoegd. Daarnaast zullen verschil-
lende functies voor voorzieningen voor de windturbines worden toegevoegd, waar-
bij de onderliggende bestemmingen en functies blijven gelden. 

1.4 Wettelijk kader 

1.4.1 Relatie met Wet ruimtelijke ordening 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt alle inhoudelijke en procedurele eisen, 
o.a. dat alle ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit 
brengt met zich mee dat een bestemmingsplan digitaal uitwisselbaar moet zijn en 
op vergelijkbare wijze moet worden gepresenteerd. Met het oog op het bovenge-
noemde stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan de digitale 
en analoge plannen moeten voldoen. 
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Op basis van de Wro en de Elektriciteitswet beschikt de provincie over de bevoegd-
heid voor het vaststellen van een inpassingsplan. In het geval toepassing wordt ge-
geven aan deze bevoegdheid zijn Provinciale Staten tevens bevoegd gezag voor de 
omgevingsvergunning voor de realisatie van een windpark van meer dan 5 MW en 
niet meer dan 100 MW . De provincie heeft met de gemeente een overeenkomst 
getekend over het overdragen van de bevoegdheid.  

1.4.2 Relatie met Besluit m.e.r. 

Europese en nationale wetgeving schrijven voor dat voor activiteiten met potenti-
eel aanzienlijke milieueffecten de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) wordt 
doorlopen. Het doel van milieueffectrapportage is om het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven in de besluitvorming over dergelijke activiteiten.  
 
De activiteiten waarvoor dit van toepassing is zijn gegeven in het Besluit m.e.r. De 
m.e.r.-procedure resulteert in een milieueffectrapport (MER). Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van be-
paalde plannen (plan-m.e.r.) en projecten (project-m.e.r.).  
 
In het Besluit milieueffectrapportage zijn windparken opgenomen in onderdeel D 
van de bijlage van het besluit. Het betreft categorie D22.2, windparken met een 
gezamenlijk vermogen van 15 MW of meer, of bestaande uit 10 windturbines of 
meer. Dit betekent dat voor het plan dat een kader is voor de realisatie (het onder-
havige bestemmingsplan) een plan-MER moet worden opgesteld. 
 
Onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de proce-
dure als bedoeld in de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing 
is 

Tabel 1: categorie 22.2 uit onderdeel D van de bijlage bij Besluit m.e.r. 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 
D22.2 De oprichting, wij-

ziging of uitbrei-
ding van een wind-
turbinepark. 

In gevallen waarin 
de activiteit be-
trekking heeft op: 

1°. een gezamenlijk 
vermogen van 15 
megawatt (elek-
trisch) of meer, of 

2°. 10 windturbi-
nes of meer. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de arti-
kelen 2.1, 2.2 en 
2.3 van de Wet 
ruimtelijke orde-
ning, en de plan-
nen, bedoeld in de 
artikelen 3.1, eer-
ste lid, 3.6, eerste 
lid, onderdelen a 
en b, van die wet. 

Het besluit bedoeld in artikel 
6.5, onderdeel c, van de Water-
wet, het besluit, bedoeld in arti-
kel 3, eerste lid, van de Wet 
windenergie op zee of de beslui-
ten waarop afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht en 
een of meer artikelen van afde-
ling 13.2 van de wet van toepas-
sing zijn dan wel waarop titel 
4.1 van de Algemene wet be-
stuursrecht van toepassing is. 

 

Omdat de voorgenomen activiteit binnen deze omschrijving past (het voorkeursal-
ternatief omvat 6 windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 15 
MW of meer), is het oprichten ervan een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Het 
bestemmingsplan is het kaderstellend plan voor het m.e.r.-(beoordelings)plichtige 
project en is daarom plan-m.e.r.-plichtig op grond van de Wet milieubeheer. De 
omgevingsvergunning is m.e.r.-beoordelingsplichtig. Ter voorbereiding en onder-
bouwing van beide besluiten is een gecombineerd plan- en (vrijwillig) project-MER 
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opgesteld, oftewel een combi-MER. Dat MER is als bijlage bij dit bestemmingsplan 
en de aanvraag omgevingsvergunning gevoegd. 
 
Gecoördineerde voorbereiding 
De wet milieubeheer (artikel 14.4b) maakt het mogelijk dat, wanneer zoals in dit 
geval voor één activiteit zowel een plan- als een project-MER worden opgesteld, 
deze gecombineerd kunnen worden tot één combi-MER. Voor een m.e.r.-beoorde-
lingsplichtig windturbinepark moet het bevoegd gezag beoordelen of een project-
MER ten behoeve van de vergunningaanvraag nodig is. Nu er voor het plan reeds 
een MER opgesteld dient te worden, is er voor het project deel gekozen aan te slui-
ten bij het planMER door middel van een combi-MER. Er is daarmee door initiatief-
nemer voor gekozen geen m.e.r.-beoordeling uit te laten voeren voor het project-
deel, maar direct een MER op te stellen. Dit gecombineerde MER is mogelijk nu de 
gemeente toepassing heeft gegeven aan coördinatieregeling op grond van artikel 
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. 

1.5 Leeswijzer 

Het bestemmingsplan Windwinning Culemborg bestaat uit deze toelichting, de re-
gels en een verbeelding. De toelichting is als volgt opgebouwd.  
 
Na de inleidende paragrafen van Hoofdstuk 1 worden in Hoofdstuk 2 de relevante 
beleidskaders weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het project en 
in Hoofdstuk 4 worden de effecten op de omgeving uiteengezet. De juridische op-
zet van het plan komt in Hoofdstuk 5 aan bod. Daaropvolgend worden in Hoofdstuk 
6 de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid verantwoord. 
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2.1 Inleiding 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat uit van een scheiding tussen beleid en 
normstelling (juridische verankering). Het beleid wordt opgenomen in structuurvi-
sies. Normstelling vindt plaats in het bestemmingsplan, inpassingsplan en/of in al-
gemene regels die overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen. 
 

2.2 Rijksbeleid 

De Europese Raad en het Europees parlement hebben richtlijn 2009/28/EG vastge-
steld op grond waarvan Nederland wordt verplicht om in 2020 14% van het totale 
bruto eindverbruik aan energie op te wekken met behulp van hernieuwbare bron-
nen. Deze richtlijn vormt de basis voor het rijksbeleid ten aanzien van de opwekking 
van duurzame energie.  
 
Om tot een duurzame energiehuishouding te komen heeft het toenmalige Ministe-
rie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (min. EL&I) in het energierap-
port (2011)1 vastgelegd te willen investeren in duurzame energie. Dit heeft onder 
andere geresulteerd in de landelijke doelstelling om in 2020 minstens 6.000 Mega-
watt (MW) aan windenergie op land te hebben staan. In de Structuurvisie Infra-
structuur en Ruimte (SVIR)2  geeft het rijk aan dat de overgang naar duurzame ener-
gie om meer ruimte vraagt. Om te waarborgen dat er in Nederland voldoende 
ruimte wordt gereserveerd voor windenergie, zijn in samenwerking met de provin-
cies kansrijke gebieden aangewezen. Dat is gebeurd op landschappelijke en natuur-
lijke kenmerken van een gebied enerzijds en het windaanbod anderzijds. In het SER 
Energieakkoord3  zijn de doelen nog eens bevestigd en vastgelegd. In de Structuur-
visie Wind op Land4 (SVWOL) is – na overleg met de provincies – ook een doelstel-
ling opgenomen voor de hoeveelheid gerealiseerd vermogen per provincie in 2020. 
De provincie Gelderland heeft een doelstelling van 230,5 MW wind op land in 2020.  
 
Inmiddels is ook het nationale Klimaatakkoord in juni 2019 ondertekend. Het hierin 
genoemde doel is om ten minste 35 TWh aan hernieuwbare energie op land te re-
aliseren in 2030. Ook hier zullen decentrale overheden een rol in krijgen, al zal de 
invulling waarschijnlijk techniekneutraal zijn. Techniekneutraal betekent dat er 
geen specifieke techniek is voorgeschreven om het doel aan hernieuwbare energie 
op land te realiseren. De uitwerking van deze doelstelling van 35 TWh zal uitgevoerd 
worden in de regionale energiestrategieën (RES). De RES is een instrument om te 
komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransi-

 
1  Ministerie van EL&I, Energierapport 2011 (2011) 
2  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 13 maart 2012 
3  Sociaal Economische Raad, Energieakkoord voor Duurzame Groei, september 2013 
4 Structuurvisie Windenergie op land, 31-03-2014 

Hoofdstuk 2 Ruimtelijk beleid 
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tie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infra-
structuur. In Nederland is windenergie één van de goedkoopste manieren om duur-
zame energie op te wekken. Bij windenergie door middel van windturbines behoren 
de kosten per opgewekte kWh tot de laagste van alle duurzame opwekkingsvor-
men. Om aan de ambitieuze doelstelling voor hernieuwbare energie op land te vol-
doen zal windenergie komende jaren één van de meest kosteneffectieve wijzen om 
hernieuwbare energie te produceren zijn. Windwinning Culemborg kan hier een bij-
drage in leveren. 
 
De wettelijke kaders ten aanzien van de onderzochte sectorale onderwerpen vallen 
ook onder het rijksbeleid en worden toegelicht per onderwerp in Hoofdstuk 8  

2.3 Provinciaal beleid 

Windvisie  
In het voorjaar van 2014 heeft de provincie Gelderland haar visie op windenergie 
gepubliceerd. De ontwerp- Windvisie provincie Gelderland geeft een beeld van de 
wijze waarop de provincie Gelderland haar taakstelling op het gebied van windener-
gie wenst te realiseren. In de ontwerp-Windvisie is één locatie op grondgebied van 
de gemeente Culemborg, gelegen in de directe nabijheid van de huidige windturbi-
nes langs de N320, aangewezen als een mogelijk geschikte locatie voor nieuwe 
windturbines.  
Naar aanleiding van de ontwerp-Windvisie van de provincie Gelderland heeft het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg in juni 2014 
een zienswijze ingediend. In die zienswijze vraagt het college aan de provincie Gel-
derland om de locatie in Culemborg niet definitief aan te wijzen, maar de gemeente 
Culemborg tijd te gunnen om in samenspraak met inwoners van Culemborg een 
zelfstandig besluitvormingsproces te doorlopen. De provincie heeft hier mee inge-
stemd. In de definitieve provinciale Windvisie, vastgesteld door provinciale staten 
in november 2014, is de status van de aangewezen locatie in Culemborg gewijzigd 
in ‘Windenergie kansrijke locaties extra ontwikkeling’.  
 
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 
De provinciale doelstellingen ten aanzien van het ruimtelijk beleid zijn vastgelegd 
in de provinciale Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en de provinciale geconsoli-
deerde Omgevingsverordening (december 2018). De Omgevingsvisie en de Omge-
vingsverordening betreffen de duurzame economische structuur en het borgen van 
de kwaliteit van de leefomgeving in Gelderland. Dit vormt de basis voor de meeste 
plannen die de provincie de komende jaren wil realiseren. 
 
Een aspect dat volgens de provincie zowel de economische doelstelling als de kwa-
liteit van de leefomgeving aangaat is de productie van hernieuwbare energie. Gel-
derland heeft de ambitie in 2020 een aandeel van 14% hernieuwbare energie te 
hebben, in 2030 55% CO2-reductie (t.o.v. 1990) en door te groeien naar energie-
neutraliteit in 2050.  
De Omgevingsvisie kent in het kort zeven verschillende categorieën voor de ontwik-
keling van grootschalige windenergie die zijn weergegeven in Figuur 2: 
 
➢ Windenergielocaties – deze locaties zijn gereserveerd voor windenergie. 
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➢ Windenergie kansrijke locaties voor extra ontwikkeling – locaties voor de lan-
gere termijn. 

➢ Windenergie mogelijk – hier zijn op voorhand geen belemmeringen voorzien. 
➢ Windenergie uitgesloten – hier is plaatsing van windturbines niet toegestaan. 
➢ Windenergie in GNN onder voorwaarden mogelijk – in gevallen bij versterking 

kernkwaliteiten. 
➢ Windenergie locaties niet kansrijk – bij gemeentelijk draagvlak wordt onder-

zoek naar combinatie met onderliggende functie ondersteund. 
➢ Windenergie aandachtsgebied – hierbij zijn specifieke objecten die aandacht 

behoeven bij de ontwikkeling van windenergie. 

Figuur 2 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland – Themakaart Ruimtelijke beleid (2) 

 
 
In de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Natura 
2000-gebieden acht de provincie het plaatsen van windturbines niet kansrijk. De 
provincie wil deze gebieden echter niet op voorhand als geheel uitsluiten in de Om-
gevingsvisie. Op locaties, zoals deze, waar draagvlak is bij gemeenten voor de ont-
wikkeling van windenergie in deze gebieden ondersteunt de provincie onderzoek 
naar een combinatie van deze functies. Dit is ook zo opgenomen in het MER bij de 
provinciale Windvisie. 
 
Het projectgebied bevindt zich binnen het gebied van de Nieuwe Hollandse Water-
linie. Hier wordt het oprichten van windturbines in principe niet kansrijk geacht 
vanwege de kernkwaliteiten die aan de orde zijn. In delen van dit potentiële werel-
derfgoed is het oprichten van windturbines daarom helemaal uitgesloten. Voor zo-
ver deze uitsluitingsgebieden overlappen met het plangebied zijn deze in het ont-
werp-actualisatieplan 7 van de Omgevingsverordening inmiddels verwijderd omdat 
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deze gebieden onterecht waren opgenomen. Met een zorgvuldige inpassing en ont-
werp zijn er mogelijkheden om een dubbeldoelstelling te realiseren in de gebieden 
die niet uitgesloten zijn: het extra benadrukken van het landschap en het helpen 
realiseren van de provinciale energiedoelstelling. Om deze reden is er een analyse 
uitgevoerd door een extern bureau (Land-id) die vanuit op een Heritage Impact As-
sessment systematiek beoordeeld hebben of de zogenaamde Uitzonderlijke Uni-
versele Waarde (Outstanding Universal Value, OUV) van de Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie (NHW) aangetast worden. Zie MER bijlage D (DE WIND MEE, Landschappe-
lijke analyse en inpassing van windturbines in de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij 
Culemborg) voor verdere toelichting over deze op HIA systematiek gebaseerde ana-
lyse.  
 
Het projectgebied is tevens deels binnen door de provincie aangewezen Gelders 
Natuurnetwerk gelegen. Voor een groot deel daarvan geldt de zone ‘Verkennings-
gebied voorwaarden windturbines Gelders natuurnetwerk’. Daar moet bij de ont-
wikkeling een natuurversterkingsplan opgesteld worden en het oppervlakte natuur 
dat gebruikt wordt voor 200 procent gecompenseerd worden. 
 
Tenslotte geeft de provinciale omgevingsverordening (art. 2.62) een aantal aspec-
ten waaraan aandacht moet worden besteed bij het opstellen van een bestem-
mingsplan dat de oprichting van een windturbine of windturbinepark mogelijk 
maakt. Deze worden gepresenteerd in de paragraaf over landschap in Hoofdstuk 4. 
 

2.4 Gemeentelijk beleid 

Milieubeleidsplan 2010 
In het Milieubeleidsplan (2010) van de gemeente Culemborg is een 4-tal speerpun-
ten opgenomen. In de eerste drie speerpunten wordt de kern van het milieubeleid 
van de gemeente Culemborg weergegeven.  
Het realiseren van extra windvermogen op het grondgebied van Culemborg sluit 
aan bij deze speerpunten. Windenergie is immers een duurzame vorm van energie. 
De wind raakt nooit op en tijdens het opwekken van windenergie komt geen CO2 

vrij. Het realiseren van extra windvermogen draagt bij aan een duurzame ontwik-
keling en een beter klimaat. 
Daarnaast wil de gemeente niet voor de inwoners besluiten dat er windturbines 
moeten komen en waar, maar wil zij dit in samenwerking met de inwoners van Cu-
lemborg doen.  
 
Uitvoeringsagenda 2.0 
In de Uitvoeringsagenda 2.0 (2017), die is vastgesteld door de gemeenteraad, 
spreekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg 
zich uit om de status van energieneutraliteit in 2040 te bereiken.  Daarvoor is het 
nodig dat alle mogelijkheden om duurzame energie op te wekken een bijdrage le-
veren. Op grond van het scenario ‘hybride mix’ is een kwantitatieve doelstelling van 
24 MW voor windenergie geformuleerd. 
 
Windvisie Culemborg 2017 
Vanuit een startnotitie (2016) waarin belanghebbenden en belangstellenden input 
hebben geleverd voor de Windvisie is de Windvisie opgesteld. 
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Belangrijke beleidsuitspraken met betrekking tot de NRD en het MER in de Windvi-
sie zijn: 
➢ De ontwikkeling van een windpark moet rekening houden met ruimtelijke be-

lemmeringen; 
➢ De ontwikkeling van een windpark moet rekening houden met de effecten op 

de natuur; 
➢ De ontwikkeling van een windpark moet rekening houden met het landschap 

en cultuurhistorie; 
➢ De ontwikkeling van een windpark moet rekening houden met maatschappe-

lijke effecten. 
 
In de Windvisie worden verschillende belemmeringen beschreven, zoals woningen, 
buisleidingen en spoorwegen. Bij de betreffende belemmeringen worden afstands-
eisen genoemd voor de realisatie van windenergie. Tijdens de besluitvorming over 
de Windvisie is door de gemeenteraad ook een amendement en twee moties aan-
genomen. Hierin is bepaald dat er geen concreet aantal turbines wordt opgenomen, 
de voorkeur uitgaat naar een locatie nabij industriële bestemming en omwonenden 
binnen een straal van 1 km een voordeel geniet bij het mee profiteren ten opzichte 
van andere inwoners. 
 
De gemeente Culemborg hecht veel waarde aan een maatschappelijk draagvlak. In 
de Windvisie is dan ook opgenomen dat voldaan moet worden aan voorwaarden 
van lokaal eigendom, een (duurzaamheids)fonds, burgerparticipatie in het traject 
tot de ontwikkeling van een windpark en dat grondopbrengst voor een windmolen 
mede ten goede moet komen aan bewoners  en grondeigenaren in het gebied zon-
der grondpositie. Doordat het project in samenwerking met de lokale energie co-
operatie Vrijstad wordt uitgevoerd, een gebiedstafel voor input vanuit de omgeving 
is opgericht en bovendien alle participerende grondeigenaren (ook zonder grond-
posities) via een ‘Eerlijk delen’ model in het plangebied meeprofiteren wordt vol-
daan aan deze gemeentelijke uitgangspunten.  
 
Tenslotte heeft de gemeente eigen beleid ten aanzien van archeologie en landschap 
en natuur, waaraan in de deelonderzoeken in het CombiMER aandacht is besteed. 

2.5 Conclusie 

Windwinning Culemborg past in het nationale beleid en draagt bij aan de doelstel-
lingen uit het Klimaatakkoord. De locatie past in het provinciaal beleid gezien de 
bijdrage aan de doelstelling 55% CO2-reductie in 2030. Het initiatief wordt tevens 
ontwikkeld in lijn met het gemeentelijke milieubeleidsplan, de uitvoeringsagenda 
duurzaamheid 2.0 en de Windvisie Culemborg gemeentelijk beleid. 
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3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het project verder uiteengezet en ruimtelijk onderbouwd. 
Daarbij is gebruik gemaakt van het ruimtelijk beleid dat in Hoofdstuk 2 is beschre-
ven en de uitkomsten van het milieuonderzoek die in Hoofdstuk 4 aan bod komen. 
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op het project en de ruimtelijke 
afweging. 
 

3.2 Project en locatie 

  

3.2.1 Locatiekeuze 

De keuze van het projectgebied ten zuiden van De Pavijen als locatie voor wind-
energie heeft een geschiedenis die start in 2010. 
 
Belangrijke beleidsuitgangspunten ten aanzien van windenergie Culemborg zijn de 
volgende: 
➢ De ontwikkeling van een windpark moet rekening houden met ruimtelijke be-

lemmeringen; 
➢ De ontwikkeling van een windpark moet rekening houden met de effecten op 

de natuur; 
➢ De ontwikkeling van een windpark moet rekening houden met het landschap 

en cultuurhistorie; 
➢ De ontwikkeling van een windpark moet rekening houden met maatschappe-

lijke effecten 
➢ Realisatie van 24 MW opgesteld vermogen. 
 
In het planMER onderzoek, welk onderdeel is van het Combi-MER, voor dit plan zijn 
vijf potentiële locaties voor windturbines geïdentificeerd, zoals weergegeven in on-
derstaande figuur. Deze vijf locaties zijn aan de hand van de onderwerpen potenti-
ele capaciteit, cultuurhistorie (NHW), landschap en natuur beoordeeld. Hoewel 
windparken op vijf locaties ontwikkeld kunnen worden, bleek locatie B (ten zuiden 
van De Pavijen) de meest geschikte locatie voor windenergie. Deze conclusie komt 
overeen met eerdere provinciale en gemeentelijke quick scans en de provinciale 
windvisie. 

Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving en 

ruimtelijke afweging 
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Figuur 3 Ruimtelijke belemmeringen voor windenergie in Culemborg 

 
 
 

3.2.2 Windpark 

De gekozen opstelling is onder andere aan de hand van het MER tot stand gekomen. 
In het MER zijn vier alternatieve opstellingen binnen het plangebied onderzocht op 
relevante milieuaspecten. Vervolgens is een keuze gemaakt voor een opstelling 
waarbij de belangrijkste aandachtspunten gevormd worden door: 

- Haalbaarheid 
- Afwegingen gebiedstafel 
- Voldoen aan landschappelijke uitgangspunten (Nieuw Hollandse Waterli-

nie) 
- Milieueffecten 

 
In de keuze voor het VKA hebben meerdere overleggen plaatsgevonden met de Ge-
biedstafel. In de Gebiedstafel nemen vertegenwoordigers van de alle betrokken 
partijen zitting. Zowel Vrijstad Windwinning als Eneco vinden het bijzonder belang-
rijk samen met de leden van de Gebiedstafel gewerkt te hebben aan een consensus 
over een Voorkeursalternatief (VKA).  Helaas heeft de voorzitter van de Gebiedsta-
fel moeten concluderen dat consensus op een VKA onmogelijk is. In deze fase van 
het voorontwerpbestemmingsplan houden initiatiefnemers de optie open om terug 
te vallen op een variant met 5 turbines wanneer dat zorgt voor consensus en past 
binnen de planning.  
 
Na deze constatering hebben Vrijstad Windwinning en Eneco volgens de in de Ge-
biedstafel toegelichte systematiek het voorkeursalternatief bepaald op basis van 3 
aspecten:  
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1>  de resultaten van het Milieu Effecten Rapport (MER) 
2>  de Business Case (BuCa)  
3>  de sociale component. De sociale component bestaat uit de resultaten van een 
eerder gehouden enquête onder de inwoners van Culemborg en de input van de 
Gebiedstafel.  
 
Initiatiefnemers hebben ervaren dat de leden van de Gebiedstafel en hun achter-
ban verschillende standpunten en belangen hebben waardoor er anders wordt aan-
gekeken tegen het aantal turbines. Na alle overwegingen hebben de initiatiefne-
mers het besluit genomen voor een VKA te gaan bestaande uit 6 turbines aan de 
noordkant van het projectgebied parallel aan de Wetering. 
 
Bij het bepalen van de opstelling heeft voorts het aspect landschap, en daarmee de 
lijnopstelling (ivm herkenbaarheid van de opstelling) gebonden aan de Wetering 
(bestaande structuren), een belangrijke rol gespeeld. Vanuit de gemeente en de 
omgeving bestond daarnaast de wens voor een opstelling ten noorden van de We-
tering. Daarnaast werd uit gesprekken met de belanghebbenden uit de omgeving 
duidelijk dat een opstelling met hogere, daardoor minder turbines op meer draag-
vlak kon rekenen. De opstelling is geoptimaliseerd op milieueffecten en beperking 
van overdraai op gronden van derden. Een van de meest belangrijke wijzigingen die 
hieruit is voortgekomen is een kleine verschuiving van windturbine 5 en 6 naar het 
oosten, de ruimte die hiermee gecreëerd wordt tussen windturbines 4 en 5 beperkt 
de milieueffecten significant op 3 tussengelegen gevoelige objecten. 

 
Het plan voorziet hiermee in de realisatie van 6 moderne windturbines. De initia-
tiefnemer heeft de mogelijkheid om te kiezen uit diverse windturbineleveranciers 
met windturbines met een variërend vermogen. De verwachting is dat het daad-
werkelijk te realiseren vermogen van de 6 windturbines ligt tussen de 24 en 36 MW. 
Hieronder is de ondergrens (vka-o) en bovengrens (vka-b) in afmetingen weergege-
ven. 

Tabel 2  Eigenschappen bandbreedte windturbines 

  Ondergrens Bovengrens 
 Ashoogte 155 m 180 m 

 Rotordiameter 155 m 180 m 

 Tiphoogte 232,5 m 270 m 
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Figuur 4 Overzicht opstelling  

 

3.2.3 Infrastructuur 

Bij de aanleg van het windpark wordt een ontsluiting aangelegd. De initiatiefnemer 
zorgt voor ontsluiting van de kavels door de aanleg van onderhoudswegen, die ge-
schikt zijn voor bouw- en onderhoudsverkeer. Voor de windturbines worden per-
manente kraanopstelplaatsen aangelegd ten behoeve van de bouwkranen en on-
derhoud. Met de civiele ontsluiting van het windpark is in dit plan rekening gehou-
den. In dit voorontwerp zijn de locaties van de wegen nog niet bepaald. Bij het ont-
werp zal deze inrichting op hoofdlijnen uitgewerkt zijn, inclusief aanduidingen in 
het bestemmingsplan. Bij de inrichting van de infrastructuur wordt rekening gehou-
den met het beperken van landschappelijke effecten op maaiveldniveau. 

 

3.2.4 Netaansluiting 

De door de windturbines geproduceerde elektriciteit wordt via een transformator, 
van laagspanning naar middenspanning getransformeerd. Deze transformator kan 
zijn geïntegreerd in de mastvoet van de windturbine, maar het komt ook voor dat 
deze direct naast de windturbine wordt geplaatst. Beide mogelijkheden worden in 
dit bestemmingsplan open gehouden. De middenspanningskabels van de windtur-
bines worden onder of naast de aan te leggen onderhoudswegen gelegd en aange-
sloten op zogenoemde inkoopstations (ook wel: schakelstations). In een inkoopsta-
tion wordt het windpark aangesloten op het netwerk van de lokale netbeheerder. 
In dit voorontwerp is de locatie van het inkoopstation nog niet bepaald. De effecten 
op maaiveldniveau van de plaatsing van het inkoopstation voor publicatie van het 
ontwerpbestemmingsplan een landschappelijke toets ondervinden. 
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3.3 Ruimtelijke afweging 

3.3.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt in de provincie Gelderland, in de gemeente Culemborg. Ten 
noorden van het plangebied ligt het bedrijventerrein De Pavijen en ten noorden 
daarvan de stad Culemborg. Het gebied rond de beoogde windturbines bestaat 
voornamelijk uit agrarische gronden. 
 

3.3.2 Windparken in ontwikkeling 

Ten tijde van het opstellen van het MER worden geen andere windparken ontwik-
keld in de gemeente Culemborg. Wel wordt in aangrenzende gemeente windpark 
Goyerbrug ontwikkeld.  
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4.1 Inleiding 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie moet de 
uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan worden aangetoond en moet in het plan 
worden onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de diverse thematische onderzoeken die 
voor dit bestemmingsplan of vergunningen zijn uitgevoerd, dan wel eerder ten be-
hoeve van het milieueffectrapport (MER). In elke paragraaf komt een sectoraal as-
pect aan de orde; er wordt achtereenvolgens een samenvatting van het toetsings-
kader gegeven, gevolgd door een korte beschrijving van de beoogde ontwikkeling) 
in relatie tot het betreffende milieuaspect. Vervolgens is per aspect een conclusie 
opgenomen over de aanvaardbaarheid van het plan, gelet op de uitkomsten van 
het onderzoek. 
 
Voor de sectorale aspecten die tevens zijn onderzocht in de bijbehorende milieuef-
fectrapportage (MER) geldt dat de resultaten en conclusies zijn gebaseerd op de 
informatie uit het MER. Voor een uitgebreide beschrijving van de (technische) on-
derzoeken wordt verwezen naar het MER Windpark Windwinning Culemborg.  

4.2 Wettelijk kader milieuonderzoek: CombiMER 

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 maken onder-
scheid in: 
➢ Een m.e.r.-plicht voor plannen (plan-m.e.r.); 
➢ Een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor projecten (project-m.e.r.). 
Het doel van de milieueffectrapporten (planMER en projectMER) is ervoor zorgen 
dat milieuaspecten volwaardig worden meegenomen in de besluitvorming. Een mi-
lieueffectrapport staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvor-
ming van de overheid over een plan of project. 
 

MER  milieueffectrapport: het daadwerkelijke document 
m.e.r. milieueffectrapportage: betreft de gehele procedure 

 
Het oprichten van een windpark van meer dan 10 windturbines, of met een ver-
mogen van 15 MW of meer is genoemd in onderdeel bijlage 1, onderdeel D van het 
Besluit m.e.r. Op de activiteiten in deze zogeheten D-lijst is geen directe project-
m.e.r.-plicht van toepassing maar geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht. Initiatiefne-
mers hebben ervoor gekozen om niet eerst een m.e.r.-beoordelingsprocedure te 

Hoofdstuk 4 CombiMER & Milieueffecten 
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doorlopen maar direct vrijwillig een projectMER op te stellen, vanwege de toege-
voegde waarde aan het proces om, vanuit milieuoogpunt, te komen tot een opti-
male invulling van de locatie.  
Deze keuze is mede ingegeven door het feit dat op het project reeds een plan-
m.e.r.-plicht van toepassing is. De reden daarvoor is dat het bestemmingsplan een 
kader schept voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit, te weten de omgevings-
vergunning voor het beoogde windpark Windwinning Culemborg.  
 
In de zomer van 2019 heeft de notitie reikwijdte en detailniveau5 (hierna: NRD) ter 
inzage gelegen. Het bevoegd gezag (de gemeente Culemborg) heeft de NRD en de 
hierop ingediende zienswijzen van derden gebruikt voor het opstellen van een ad-
vies over de reikwijdte en het detailniveau voor het opstellen van het MER.  
 
Combinatieprocedure projectMER en planMER  
Wanneer zowel een projectMER wordt gemaakt en een planMER moet worden op-
gesteld, bied artikel 14.4b van de Wet milieubeheer de mogelijkheid om de m.e.r.-
procedures en de procedure voor het bestemmingsplan gecombineerd en gelijktij-
dig te laten doorlopen en één gecombineerd MER te maken. Kortheidshalve wordt 
daarom gesproken over de ‘combinatieprocedure’ en enkel nog over ‘het MER’. 
 
Het bestemmingsplan maakt een bandbreedte in afmetingen mogelijk (zie ook 
3.2.2). De milieuonderzoeken houden rekening met deze bandbreedte door de mo-
gelijke effecten voor de hele bandbreedte in afmetingen inzichtelijk te maken.   
 
De turbines kunnen binnen de bestemmingsvlakken van het bestemmingplan nog 
enkele meters verschuiven ten opzichte van de onderzochte locatie. Dit is niet van 
invloed op de uitkomsten van de onderzochte milieueffecten. 

4.3 Geluid 

4.3.1 Toetsingskader 

Het toetsingskader voor geluid van windturbines is opgenomen in het Activiteiten-
besluit onder paragraaf 3.2.3 ‘In werking hebben van een windturbine’. Op grond 
van artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit geldt voor een windturbinepark de Lden 
dosismaat met 47 dB Lden als norm voor de etmaalperiode (jaargemiddeld) en 41 dB 
Lnight als norm voor de nachtperiode (jaargemiddeld). Aan deze norm moet worden 
voldaan op de gevel van een gevoelig gebouw of op de grens van een gevoelig ter-
rein. Een gevoelig gebouw betreft een geluidsgevoelig gebouw conform artikel 1 
van de Wet geluidhinder (Wgh). 

4.3.2 Onderzoek 

Er is een akoestisch onderzoek opgesteld waarin het voornemen is onderzocht 
(MER bijlage A). Hierin is een bandbreedte in de jaargemiddelde bronsterkte be-

 
5  NRD Windpark Oude Mol, 4 december 2017. 
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schouwd die gebaseerd is op de bronsterktes van een aantal mogelijke windturbi-
netypes die aan de voorwaarden voor de afmetingen voldoen. Hiertoe zijn bereke-
ningen uitgevoerd met het type met het laagste bronvermogen, de ‘Vestas V162 
5.6’ (ondervariant) en het hoogste bronvermogen, de ‘Enercon E160 EP5 E2 5500’ 
(bovenvariant). In onderstaande afbeeldingen is de contour van de wettelijke norm 
van 47 dB Lden aangeduid. Om een beeld te geven van de geluidemissie op objecten 
buiten deze contour is ook aangegeven waar de grens van 42 dB Lden ligt. Cumulatie 
met andere bronnen wordt beschreven in paragraaf 4.8.2. 

Figuur 5 Lden 47- en 42 dB-contour van de VKA-bovenvariant. 

 



 

  
 

CombiMER & Milieueffecten 
20 

20 

Figuur 6 Lden 47- en 42 dB-contour van de VKA-ondervariant. 

 
 
Het aantal gevoelige objecten binnen de 42Lden contour met 52 woningen toe voor 
de bovenvariant en 36 voor de ondervariant. 

Tabel 3 Aantallen woningen: samenvatting geluidsimmissie VKA onder- en bovenvariant. 

 Alternatief Aantal woningen met Lden > 42 Aantal woningen met Lden > 47 
 VKA boven 52 5 

 VKA onder 36 0 

  
Zoals in bovenstaande tabel te zien, zijn mitigerende maatregelen benodigd om met 
de bovengrens te kunnen voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Deze 
mitigatie is mogelijk door een deel van de windturbines gedurende een periode in 
geluidsarme modus te laten draaien (zie akoestisch onderzoek). Na toepassing van 
mitigatie op de bovengrens ter reductie van het jaargemiddeld geluidsniveau, 
wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit wat betreft geluidhinder. 
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Figuur 7 Lden 47- en 42 dB-contour van de VKA-ondervariant. 

 

Tabel 4 Aantallen woningen: samenvatting geluidsimmissie VKA onder- en bovenvariant. 

 Alternatief Aantal woningen met Lden > 42 Aantal woningen met Lden > 47 

 
VKA boven  
na mitigatie 35 0 

 VKA onder 36 0 

  
 

4.3.3 Laagfrequent geluid 

Een gedeelte van het geluid dat windturbines produceren heeft een frequentie van 
minder dan 125 Hz en wordt daarom geclassificeerd als laagfrequent geluid. Uit 
zienswijzen op eerdere windprojecten is gebleken dat de vrees bestaat dat laagfre-
quent geluid mensen ziek maakt en dat de Nederlandse geluidsnorm onvoldoende 
bescherming biedt, omdat bij de vaststelling van de voor windturbinegeluid gel-
dende norm van 47 dB op basis van Lden met deze informatie geen rekening zou zijn 
gehouden. 
Om deze reden heeft de Staatssecretaris van I&M een brief aan de Tweede Kamer 
gestuurd6 met twee onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) en een literatuurstudie naar laagfrequent geluid door Bureau 
LBP/Sight. Op grond van inzichten uit deze onderzoeken concludeert de Staatsse-
cretaris dat de huidige norm voor geluidhinder van windturbines (47 dB-Lden en 41 
dB-Lnight) en het bijbehorende reken- en meetvoorschrift voldoen en geen wijzigin-
gen behoeven. 

 
6  kenmerk brief: IENM/BSK-2014/44564. 
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Laagfrequent geluid draagt inderdaad voor een klein deel bij in de hinderervaring 
van windturbinegeluid. Echter, deze hinder is op een verantwoorde manier vol-
doende beperkt door de huidige norm. De Staatssecretaris erkent dat gemiddeld 9 
procent van de bewoners van woningen die op de normgrens belast zijn met wind-
turbinegeluid ernstig zal zijn gehinderd. Dat is ook in lijn met de toelichting in 2009 
van de toenmalige minister van VROM op de ontwerp-norm voor windturbinege-
luid. Zoals in de alinea hierboven is betoogd, is dat een beleidskeuze geweest waar-
bij de verschillende belangen zijn afgewogen. 
De 47 dB Lden-norm is gebaseerd op de mate van hinderlijkheid die wordt ervaren. 
Hierbij is gebruik gemaakt van empirisch onderzoek, waarbij ook rekening is gehou-
den met laagfrequent geluid (met een frequentie van 125 Hz of minder), wat een 
onderdeel van het geluidsspectrum van windturbinegeluid is. In het kader van het 
MER wordt laagfrequent geluid niet apart beschouwd, omdat het een integraal on-
derdeel uitmaakt van de beoordeling van de Lden-normering. Dit wordt ook onder-
schreven in het ‘Kennisbericht geluid van windturbines’, een publicatie van RIVM in 
opdracht van de ministers van EZ en I&M.7 

4.3.4 Cumulatie 

In het kader van het MER is ook stilgestaan bij cumulatie van geluid van windturbi-
nes met andere bronnen (weg- en spoorwegverkeersgeluid). Dit onderwerp is be-
handeld in het hoofdstuk Gezondheid en GES. 
 

4.3.5 Conclusie 

Uit de rekenresultaten blijkt dat voldaan kan worden aan de normen uit het Activi-
teitenbesluit. Voor de ondergrens geldt dat hiervoor geen geluidmitigerende maat-
regelen getroffen hoeven te worden. Voor de bovengrens geldt dat de windturbines 
middels toepassing van geluid mitigerende modi aan de normen kunnen voldoen. 
Hierdoor is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 
 

4.4 Slagschaduw 

4.4.1 Toetsingskader 

Schaduweffecten van draaiende windturbines (slagschaduw) kunnen hinder ver-
oorzaken. Het contrast en de tijdsduur van de blootstelling zijn van invloed op de 
mate van hinder die kan worden ondervonden. 
Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking is aangesloten bij de Activitei-
tenregeling milieubeheer. Hierin is opgenomen dat een windturbine moet zijn voor-
zien van een automatische stilstandvoorziening indien de schaduw meer dan 17 da-
gen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag valt op een gevoelig object 
en indien de afstand tussen de windturbine en de woning of andere slagschaduw 
gevoelige objecten minder dan twaalf maal de rotordiameter bedraagt.  

4.4.2 Onderzoek 

In het slagschaduwonderzoek (MER bijlage B) is de opstelling onderzocht op de af-
metingen 155 rotordiameter op 155 as (ondergrens) en 180 rotordiameter op 180 

 
7 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/07/22/resultaat-pilot-kennisplat-
form-windenergie  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/07/22/resultaat-pilot-kennisplatform-windenergie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/07/22/resultaat-pilot-kennisplatform-windenergie
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as. Dit onderzoek is representatief voor de windturbinetypes (maatvoering) die het 
bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt. Onderstaand figuur geeft de 5:40u-
slagschaduwcontour weer. Zie het slagschaduwonderzoek (MER bijlage B) voor de 
0u-slagschaduwcontour (gevoelige objecten gelegen buiten deze contour ontvan-
gen geen slagschaduw). 

Figuur 8 De 5:40u slagschaduwcontouren van de onder- en bovengrens. Hierbij zijn ook nabijgelegen wonin-
gen (gevoelige objecten) weergegeven. 

 
 

In de tabellen hieronder wordt het aantal gevoelige objecten van derden binnen de 
slagschaduwcontouren gegeven.  

Tabel 4 Aantal gevoelige objecten binnen de slagschaduwcontouren van de opstellingen. 

Kop 1 Opstelling Aantal woningen binnen 
 0 uur-contour 5:40 uur-contour 
 Ondergrens 1947 65 

 Bovengrens 2479 89 

 
Omdat niet wordt voldaan aan de norm van de Activiteitenregeling is het nodig om 
een stilstandvoorziening toe te passen. Door aanwezigheid van het bestaande park 
treedt bovendien cumulatie van slagschaduw op, waarvoor nadere stilstand op-
treedt. Dit wordt beschreven in het onderdeel gezondheid in 4.8.3. 
 

4.4.3 Conclusie 

Aan de normen van slagschaduw kan worden voldaan door een stilstandregeling 
toe te passen. Deze stilstandregeling vloeit rechtstreeks voort uit de norm uit de 
Activiteitenregeling milieubeheer. In verband met cumulatie van slagschaduw (zie 
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4.8.3) wordt voor dit plan een strengere norm toegepast dan het Activiteitenbe-
sluit, namelijk maximaal 30 minuten per jaar. De slagschaduw op woningen is aan-
vaardbaar. 
 

4.5 Externe veiligheid 

4.5.1 Toetsingskader 

Vanwege de kans op falen kunnen windturbines een risico opleveren voor de om-
geving. De risico’s van een windturbine worden gevormd door 3 typen falen:  
 
1. het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad, 

a) bij overtoeren 
b) bij nominaal vermogen 

2. het omvallen van een windturbine door mastbreuk, 
en het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor. 
 
Bij de toetsing op veiligheidsaspecten wordt gebruik gemaakt van verschillende 
(wettelijke) kaders.  
 
Activiteitenbesluit - De normen omtrent windturbines en bebouwing worden gege-
ven in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De norm is als volgt: 

➢ Het plaatsgebonden risico (PR) voor een buiten de inrichting gelegen kwets-
baar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van wind-
turbines, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

➢ Het plaatsgebonden risico (PR) voor een buiten de inrichting gelegen be-
perkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combi-
natie van windturbines, is niet hoger dan 10-5 per jaar. 

 
NB. Naar verwachting zal op 1 januari 2022 de Omgevinswet in werking treden. 
Vanaf dan is het Acticiveitenbesluit niet meer van toepassing, maar het Besluit Kwa-
liteit Leefomgeving (BKL). De normstelling omtrent windturbines en objecten is per 
1 januari 2022 als volgt:  
 
1. Het plaatsgevonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbare en 

zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties is niet hoger dan 1 op de 
1.000.000 (10-6) per jaar. 

2. Het plaatsgebonden risico voor buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbare 
gebouwen en locaties is niet hoger dan 1 op de 100.000 (10-5) per jaar. 

 
 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) - In mei 2004 is het “Besluit externe 
veiligheid inrichtingen” (Bevi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen 
voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wette-
lijk vastgelegd. Windturbines vallen niet onder de categorieën van inrichtingen 
waarop het Bevi zich richt. Windturbines kunnen wel resulteren in een risicoverho-
ging van nabijgelegen Bevi-inrichtingen.  
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) - Windturbines kunnen een risico 
vormen op buisleidingen. Indien windturbines nabij een buisleiding geplaatst wor-
den moet getoetst worden aan het “Besluit externe veiligheid buisleidingen” (Bevb). 
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Hierin zijn risiconormen opgenomen voor vervoer van gevaarlijke stoffen in buislei-
dingen.  
 
Handreiking Risicozonering Windturbines (HRW 2020) - De “Handreiking Risicozo-
nering Windturbines8” geeft richtlijnen om de risico’s rond windturbines te toetsen. 
Uit de handreiking blijkt dat windturbines geen substantiële bijdrage mogen leve-
ren aan een hoger risico van een inrichting (bijv. BEVI-inrichting). Dat komt er op 
neer dat de windturbines geen effect hebben op de voor de inrichting geldende 
Groepsrisico, Persoonsgebonden Risico en afstanden tot (beperkt) kwetsbare ob-
jecten. Om dit te toetsen wordt in eerste instantie gekeken of de windturbines een 
toename van de catastrofale faalfrequentie van risicovolle installaties behorende 
tot de inrichting tot gevolg hebben. Indien deze toename een bepaalde richtwaarde 
niet overschrijdt dan is plaatsing van de windturbine uit oogpunt van risicobeoor-
deling toegestaan. Als uitgangspunt voor deze richtwaarde wordt volgens de Hand-
reiking Risicozonering Windturbines een toename van 10% gehanteerd. Indien de 
toename deze richtwaarde overschrijdt, is plaatsing niet direct uitgesloten, maar 
wordt door een uitgebreidere analyse bepaald of er na plaatsing nog steeds voldaan 
wordt aan de normen uit het Bevi en Bevb. 
 
Ten aanzien van gasleidingen hanteert de Gasunie een adviesafstand van ‘werpaf-
stand bij nominaal toerental’ waarbuiten geen negatieve invloed van een windtur-
bine te verwachten is (Handreiking Risicozonering Windturbines, 2020). Binnen 
deze adviesafstand is in overleg met Gasunie en afhankelijk van een locatie speci-
fieke risicoanalyse in sommige gevallen kleinere afstanden mogelijk.  
Met de implementatie wetgeving van de herziening van de m.e.r.-richtlijn is in mei 
2017 het element risico’s op zware ongevallen of rampen toegevoegd aan de on-
derwerpen die beschreven dienen te worden in het MER. Windturbines zelf kunnen 
geen zware ongevallen of rampen veroorzaken, maar kunnen wel een verhoging 
van deze risico’s daarvan bij risicovolle installaties teweegbrengen. Dit wordt 
daarom, voor zover relevant, voor deze inrichtingen beschreven. 

 
Infrastructuur 
In aanvulling op het externe-veiligheidsbeleid dat algemeen van toepassing is, han-
teert Rijkswaterstaat eigen risicocriteria voor windturbines die zijn opgenomen in 
het document “Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over Rijks-
waterstaatwerken”. Deze beleidskader geldt alleen voor Rijkswegen. Voor overige 
wegen gelden geen afstandsnormen maar dient getoetst te worden aan het Indivi-
duele Passanten Risico (IPR) en het Maatschappelijke Risico (MR) welke staan be-
schreven in de beleidsregel “Windturbines langs auto-, spoor-, en vaarwegen – Be-
oordeling van veiligheidsrisico’s”. Wanneer voldaan wordt aan de beleidsregel is er 
geen hinder voor verkeer, wal- en scheepradar te verwachten. Aanvullend onder-
zoek is alleen vereist wanneer windturbines binnen een afstand gelijk aan minder 
dan de halve rotordiameter tot de rand van de auto- of vaarweg geplaatst worden 
(art 4, lid 1 en 2 uit de beleidsregel). 
 
Hoogspanningsleidingen 
Er liggen geen hoogspanningsleidingen in of nabij het projectgebied. 
 
IJsafworp 

 
8 Handboek Risicozonering Windturbines versie 3.1, sep 2014  
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De risico’s met betrekking tot ijsafworp door de windturbines worden beschouwd 
in het MER. Deze risico’s worden kwalitatief beoordeeld. 

 
Veiligheid waterkeringen 
Er liggen geen waterkeringen in of nabij het projectgebied. 

4.5.2 Onderzoek 

Om te toetsen aan het wettelijke kader is een veiligheidsanalyse uitgevoerd (MER 
bijlage C). Voor de locatie zijn met betrekking tot de externe werking van windtur-
bines de volgende onderwerpen van belang: 
➢ Gebouwen 
➢ Risicovolle installaties 
➢ Buisleidingen 
➢ Infrastructuur 

 
Gebouwen 
In onderstaand figuur is te zien dat er zich geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare 
objecten en locaties of (zeer) kwetsbare objecten en locaties bevinden binnen res-
pectievelijk de 10-5 en 10-6 contour. 

Figuur 9 Risicocontouren rond de windturbines (bovengrens VKA) 

 
 
Risicovolle installaties 
De berekende maximale werpstanden (bij overtoeren) zijn ingetekend op de kaart 
en voor de locatie is nagegaan of binnen deze maximale werpafstanden risicovolle 
installaties aanwezig zijn.  



 

  
 

CombiMER & Milieueffecten 
27 

27 

Figuur 10 Maximale werpafstand bij overtoeren van de windturbines en risicovolle installaties 

 
 
Doordat de afstanden groter zijn dan de tiphoogte heeft alleen het scenario wiek-
breuk een risico verhogend effect. Daarom is de trefkans door wiekbreuk berekend 
voor de risicovolle installaties welke zich binnen de maximale werpafstanden be-
vinden. Ook is deze trefkans vergeleken met de intrinsieke faalkans van de installa-
tie. 
Onderstaande tabel bevat de vergelijking van de trefkans van de windturbines met 
de intrinsieke faalkans van de installatie: 

Tabel 5  Verhoging faalkans van risicovolle installaties (van links naar rechts binnen overtoeren) 

Alternatief Installatie Intr. Faalkans Trefkans Verhoging faalkans 
Bovengrens Propaantank 1 1,00*10-5 1,24*10-08 0,12% 

Bovengrens Propaantank 2 1,00*10-5 1,10*10-08 0,11% 

Bovengrens Propaantank 3 1,00*10-5 1,20*10-08 0,12% 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij alle installaties wordt voldaan aan de richt-
waarde van 10%. Hierdoor is er geen aanvullend onderzoek nodig. 
 
Buisleidingen 
Uit onderstaande figuur blijkt dat er geen leidingen zijn gelegen binnen de maxi-
male werpafstand bij overtoeren van de bovengrens. Er zijn derhalve geen aan-
dachtspunten 
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Figuur 11 Buisleidingen en werpafstand bij overtoeren 

 
 
 
Infrastructuur 
Uit onderstaande figuur blijkt dat twee windturbines overdraaien over de Holder-
weg (zie rode pijl). Doordat er overdraai plaatsvindt is de kans berekend dat een 
persoon wordt geraakt door een afgebroken wiek, mast en/of gondel. De totale 
trefkans komt neer op 2,72*10-12 per passage. Dit betekent dat bij de bovengrens 
aan het Individuele Passanten Risico (IPR)wordt voldaan zolang één passant niet 
meer dan 367.647 keer per jaar de windturbine passeert. Dit komt overeen met 
1007 passages per dag, gedurende een heel jaar, door een en dezelfde persoon. 
Tevens wordt aan het Maatschappelijk Risico (MR) (2*10-03) voldaan zolang niet 
meer dan 735.294.118 passanten per jaar de windturbines passeren. 
 
Gelet op de aard van de weg is het niet realistisch dat het IPR of het MR wordt 
overschreven. 
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Figuur 12 Overdraai van de windturbines over openbare wegen 

 
 

4.5.3 Conclusie 

Er treden geen onacceptabele risico’s op ten aanzien van (geprojecteerde) beperkt 
kwetsbare objecten en locaties of (geprojecteerde) (zeer) kwetsbare objecten en 
locaties, risicovolle installaties, buisleidingen en infrastructuur. Geconcludeerd 
wordt dat het aspect externe veiligheid de uitvoering van het plan niet in de weg 
staat. Voor het aspect ‘Externe Veiligheid’ geldt dat er speling is om de windturbines 
met enkele meters te verschuiven. De verhoging van het risico voor (beperkt) 
kwetsbare objecten en passanten is dusdanig laag dat er sprake is van een goed 
woon- en leefklimaat. 

4.6 Landschap (beeldkwaliteit) 

4.6.1 Toetsingskader 

Provinciaal beleid 
De provinciale omgevingsverordening Gelderland (december 2018) stelt dat bij het 
opstellen van een bestemmingsplan dat de oprichting van een windturbine of wind-
turbinepark mogelijk maakt, aandacht besteed moet worden aan de volgende as-
pecten (art. 2.62). 
 
a. de ruimtelijke kenmerken van het landschap; 
b. de maat, schaal en inrichting in het landschap; 
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c. de visuele interferentie met een nabij gelegen windturbine of windturbines; 
d. de cultuurhistorische achtergrond en waarden van het landschap; 
e. de beleving van de windturbine of het windturbinepark in het landschap. 

 
De provinciale omgevingsverordening kent verder algemene (instructie)regels voor 
bestemmingsplannen over onderwerpen die vanwege het bovenlokale of (bo-
ven)regionale belang als provinciaal belang zijn aangemerkt. Zo zijn er ook regels 
voor landschap en cultuurhistorie. In Figuur 13 is te zien dat ter plekke van het plan-
gebied verschillende instructieregels van kracht zijn, waaronder instructieregels 
voor de ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en ‘Waardevol open gebied’. 

Figuur 13 Omgevingsverordening Gelderland. Kaart 5: Regels Landschap. Projectgebied in rood. 

 
 
De instructieregels uit de verordening luiden dat een bestemmingsplan voor gron-
den die onderdeel uitmaken van de NHW geen activiteiten mogelijk maken die de 
kernkwaliteiten daarvan aantasten. Deze instructieregels zijn tevens opgenomen in 
het parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie. De kernkwaliteiten van de NHW zijn:  
a. het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en twin-

tigste-eeuwse hydrologische en militair verdedigingssysteem, bestaande uit:  
i. inundatiegebieden; 

ii. zones met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten, beton-
nen mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen in hun samenhang 
met de omgeving;  

iii. voormalige, visueel open schootsvelden en verboden kringen met me-
rendeels onbebouwd gebied rondom de forten;  

iv. waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers en dijken func-
tionerend in samenhang met verdedigingswerken en inundatiegebie-
den;  

v. overige elementen als beschutte wegen, resten van loopgraven en tank-
grachten, de landschappelijke inpassing en camouflage van de voorma-
lige militaire objecten;  

vi. de historische vestigingsstructuur van de vestingsteden Muiden, 
Weesp, Naarden, Nieuwersluis, Gorinchem en Woudrichem.  

b. de grote openheid; 
c. het groene en overwegend rustige karakter. 
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Vanuit gemeentelijk beleid heeft het aspect Nieuwe Hollandse Waterlinie ook mee-
gespeeld in de gemeentelijk Windvisie. Het advies van het kwaliteitsteam Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (d.d. 1 juli 2014) is meegenomen in deze visie. 
 
Daarnaast gelden er ook kernkwaliteiten voor de Culemborgsewaard. Deze staan 
beschreven in de ‘Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van de 
Lek DEEL II - inundatiekom Culemborgerwaard handboek voor beschermen én ont-
wikkelen, Pact van Loevestein, juli 2015’.  
Op het schaalniveau van de gehele Culemborgerwaard heeft het landschap de vol-
gende kernkwaliteiten: 

- opbouw rivierenlandschap uiterwaard-oeverwal-kom 
- relatie tussen stroomruggen en boerderijplaatsen 
- ontginningsgeschiedenis (strijd tegen het water) 

o structuur van dorpspolderkades, met molenlocaties 
o Diefdijk als dwars- en leidijk 
o watersysteem: geleiding via Culemborgse Vliet naar de Oude Horn, 

sterke noordoost-zuidwest richting 
o historische verkavelingspatronen van de polders 
o verhoogde huisplaatsen; de woerden en pollen 
o patroon van kombossen, (resten van) eendekooien 
o Bisschopsgraaf 

- ruimtelijke structuur van kaden, wegbeplantingen en weteringen 
- natuurwaarden 
- landelijk karakter: rust, ruimte en duisternis samenhang ensemble 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 
Gemeentelijk beleid 
 
Landschapsontwikkelingsplan 
In 2006 is door de gemeenteraad het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor Cu-
lemborg vastgesteld. Het is een richtinggevend plan. Het geeft een toekomstbeeld 
en ontwikkelingskader voor de verschillende landschapstypen op basis van de be-
staande kwaliteiten. 
 
Het doel van het Landschapsontwikkelingsplan is als volgt: 
- Verbeteren van de Culemborgse landschapskwaliteit;  
- Ontwikkelen van een toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen;  
- Vergroten van de aandacht voor het landschap en bieden van inspiratie. 
 
In het Landschapsontwikkelingsplan zijn de huidige ontwikkelingen in de energie-
transitie nog niet voorzien. Er zijn in dit beleid dus ook geen richtlijnen opgenomen 
voor de plaatsing en inpassing van zonnevelden of windturbines in het Culemborgse 
landschap. 
Wel wordt een aantal algemene principes en kernkwaliteiten genoemd die richting-
gevend zijn voor nieuwe ontwikkelingen en dus ook van toepassing zijn op de plaat-
sing en landschappelijke inpassing van windturbines. 
 
Algemene kwaliteiten van het buitengebied van Culemborg die behouden en ver-
beterd moeten worden: 
▪ Culemborg is een groene gemeente met één compacte bebouwingskern. De 

compactheid van de stad Culemborg biedt haar inwoners de mogelijkheid snel 
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van binnen in de stad via stedelijke groenstructuren (weteringen en wegen) 
naar buiten te komen. Het buitengebied is daarom ook belangrijk als uitloop-
gebied voor de stad. 

▪ Er is ook een duidelijk contrast tussen het stedelijk gebied en het buitengebied 
waar het ’s nachts nog aardedonker is en waar overdag het landelijke karakter 
van rust en groen overheerst.  

▪ Het open en weidse karakter van de kommen en de uiterwaarden bieden zicht 
op het silhouet van de historische stad 

▪ De ontstaansgeschiedenis van Culemborg, als stad in het rivierengebied op de 
kruising van de oeverwallen van de Lek en de loop van de Meer, is nog steeds 
zichtbaar in het landschap aanwezig. De samenhang tussen rivier, uiterwaard, 
oeverwal en komgrond is duidelijk in het landschap aanwezig.  

▪ De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt als nieuwe laag over het rivierenlandschap 
en beslaat het westelijk deel van de gemeente.  

▪ Het Culemborgse buitengebied kent vijf duidelijk van elkaar te onderscheiden 
deelgebieden (landschappen) met elk zijn eigen kernkwaliteiten qua historie, 
sfeer en uiterlijk. Het zoekgebied voor de windturbines ligt in het Kommen-
landschap. In dit type landschap zijn de kernkwaliteiten: 

 afwisselend open en besloten met lange zichtlijnen 
 een introvert karakter met rust en ruimte  
 een mix van graslanden, grienden, populierenbossen en eendenkooien 
 een cultuurlijk karakter met zowel strakke als gebogen wegen. 
 (agrarische) bebouwing ligt vrijstaand langs de wegen en soms op ter-

pen. 
 een strakke strookvormige verkaveling gericht op de weteringen van 

de betreffende ontginningseenheid 
 weteringen 

 
 
De alternatieven worden getoetst op de mate waarin het landschap beïnvloed 
wordt. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal criteria uit de omgevingsvero-
dering van de provincie. Deze staan hieronder beschreven:  
 
Invloed op ruimtelijke kenmerken van het landschap 
Windturbines worden als het meest positief ervaren wanneer (lijn)opstellingen 
reeds bestaande landschappelijke structuren volgen. Dit is in vergelijking met het 
niet volgen van deze landschappelijke structuren. De opstelling is getoetst aan 
ruimtelijke kenmerken in het landschap, waaronder infrastructuurlijnen, water-
lijnen en andere ruimtelijke kenmerken. 
 
Invloed op maat, schaal en inrichting van het landschap 
Moderne windturbines zullen met hun ashoogte en rotordiameter op lokaal niveau 
de horizon domineren. Op regionaal niveau is het oppervlak dat de opstelling be-
strijkt en de eenheid van de opstelling van belang in het waarderen van dit onder-
deel. Zodoende wordt de invloed op maat, schaal en inrichting van het landschap 
beschouwd. 
 
Invloed op cultuurhistorische waarden landschap 
De opstelling wordt beoordeeld in het kader van effecten op overige cultuurhisto-
rische waarden, anders dan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor de effecten op 
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de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een apart onderzoek uitgevoerd, volgens de HIA-
systematiek.  
 
Visuele interferentie met andere windturbine(s)  
Langs de provinciale weg staan reeds drie windturbines. De interferentie met deze 
windturbines wordt beoordeeld. 
 
Beleving windturbine(s) in het landschap 
De opstelling van moderne windturbines is van invloed op de ruimtelijke beleving. 
Daarom zal de herkenbaarheid van de opstelling worden beoordeeld. 
 
Verlichting 
In verband met de hoogte zal sprake zijn van obstakelverlichting. De invloed hiervan 
op de visuele rust van de opstelling zal worden beoordeeld. 
 
Invloed op visuele integriteit Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Het beoordelingsthema ‘Invloed op visuele integriteit Nieuwe Hollandse Waterlinie’ 
is apart beoordeeld a.d.h.v. een ‘Heritage Impact Assessment’-systematiek. 

4.6.2 Analyse en resultaten 

Invloed op ruimtelijke kenmerken van het landschap 
Het voorkeursalternatief is niet gebundeld met een van de grote infrastructuurlij-
nen. Ook draagt voorkeursalternatief niet bij aan versterking van het geomorfolo-
gisch landschap, doordat de turbines zowel op de stroomrug als in de rivierkom-
vlakte geprojecteerd staan. Het kleine hoogteverschil tussen een turbine op de 
stroomrug en een turbine in de rivierkom is echter bij zowel de opstelling met een 
ashoogte van 155 meter als 180 meter verwaarloosbaar. Het voorkeursalternatief 
heeft een neutraal effect op de ruimtelijke kenmerken van het landschap, omdat ze 
de aanwezige structuren van weteringen en wegen volgen. Andere ruimtelijke ken-
merken en structuren van het gebied worden niet significant aangetast door de toe-
voeging van windturbines. De ruimtelijke structuren blijven herkenbaar en er wordt 
aangesloten op de dominante noordwest-zuidoost richting van wegen en weterin-
gen, onderdeel van de ontginningsstructuur door het volgen van de wetering. Wel 
vormen de windturbines een nieuwe, dominante, ruimtelijke structuur in het land-
schap, met een effect op maat, schaal en richting van het landschap. 
 
Invloed op maat, schaal en inrichting van het landschap9 
Door de toevoeging van windturbines zal er schaalverkleining van het landschap 
plaatsvinden, door het grote formaat van de windturbines in verhouding tot de be-
staande landschappelijke elementen. Vanwege hun hoogte en bewegende rotor-
bladen zullen de windturbines meer aandacht naar zich toetrekken en komen de 
andere elementen minder centraal te staan. Het verschil tussen 155 meter of 180 
meter in ashoogte maakt hierbij geen significant verschil omdat de verhouding tot 
de bestaande landschappelijke elementen in beide gevallen substantieel is. De 

 
9 De invloed op maaiveldniveau van infrastructuur wordt in het stadium van het vooront-
werp nog niet behandeld, maar zal toegevoegd worden bij publicatie van het ontwerpbe-
stemmingsplan. 
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windturbines zijn een extra en dominante toevoeging aan de horizon en zorgen 
daarmee min of meer voor een verdichting van het landschap. Er is sprake van een 
negatief effect op de beleving van de openheid. De positie van waar men de wind-
turbines beschouwt is echter erg bepalend voor de mate van aantasting van de 
openheid. Vanuit enkele perspectieven blijft een er substantieel deel van de hori-
zon leeg en vormen de turbines een beperkte toevoeging aan de horizon. Boven-
dien bevinden zich er vele andere objecten op de voorgrond en aan de horizon in 
de vorm van opgaande beplanting. Het alternatief met een ashoogte van 180 meter 
heeft hogere turbines, die daardoor over grotere afstand zichtbaar zijn. Qua opstel-
ling is het voorkeursalternatief duidelijk als lijn herkenbaar en wordt vanuit diverse 
gezichtspunten het oog verder het landschap in begeleid. Het voorkeursalternatief 
heeft een negatief effect op de maat, schaal en openheid van het landschap. 
 
Invloed op cultuurhistorische waarden landschap 
We beperken ons in deze beoordeling op de effecten op overige cultuurhistorische 
waarden, anders dan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor de effecten op de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie is een apart onderzoek uitgevoerd, volgens de HIA-
systematiek.  
Pavijen: Het voormalige en verdwenen dorp Pavijen blijft onaangetast binnen het 
voorkeursalternatief.  
Eendenkooien: De eendenkooi is een minstens zevenhonderd jaar oude Neder-
landse vinding. Binnen het projectgebied is een eendenkooi gesitueerd, maar het 
voorkeursalternatief tast de cultuurhistorische waarden van de eendenkooi niet 
aan doordat er voldoende afstand bewaard wordt tussen de windturbines en de 
eendenkooi. In de eendenkooi zelf blijven de beslotenheid en rust behouden. 
Ontginningsstructuur: De ontginningsstructuur en bijbehorende polders, kades en 
weteringen blijven onaangetast. 
 
Visuele interferentie met andere windturbine(s)  
Door de perspectivische verkleining van windturbines, die op de achtergrond staan, 
treedt interferentie op tot een onderlinge afstand van 3 tot 5 kilometer, afhankelijk 
van de grootte van de opstelling, de hoogte van de windturbines en andere op-
gaande landschapselementen zoals bomenrijen. Langs de provinciale weg staan 
reeds drie windturbines. (Andere windparken in de buurt zoals Windpark Autena 
en Windpark Deil staan met meer dan 8 kilometer te ver weg om als -negatieve- 
interferentie mee te nemen) Deze zijn van een ander type en formaat dan de be-
oogde windturbines. Bij beiden varianten van de ashoogte is er binnen het voor-
keursalternatief sprake van visuele interferentie met het nabijgelegen windpark 
langs de N320. Door de interferentie wordt de beleving en herkenbaarheid van de 
opstelling verstoord. Er is voor beide ashoogtes sprake van een groot negatief ef-
fect. 
 
Beleving windturbine(s) in het landschap 
De opstelling van de windturbines is van invloed op de ruimtelijke beleving. De lijn-
vormige opstelling van het voorkeursalternatief is goed afleesbaar en herkenbaar 
en geven daarmee een rustiger beeld. Het verschil tussen 155 meter en 180 meter 
ashoogte maakt geen significant verschil voor de ruimtelijke beleving. Zoals de vi-
suals tonen (zie bijlagen MER) zijn de windturbines in het geval van het voorkeurs-
alternatief vanaf veel standpunten in het landschap in grote of kleinere mate zicht-
baar. De toevoeging van windturbines heeft een negatief effect op de ruimtelijke 
beleving. 
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Verlichting 
Bij allebei de ashoogte is er sprake van obstakelverlichting, omdat de windturbines 
groter zijn dan 150m tiphoogte. Dit betekent dat gedurende de nacht verlichting 
aan zal gaan ten gunste van vliegverkeer en er dus sprake is van een aantasting van 
de 'donkerte'. Voor het voorkeursalternatief geldt een negatief effect op dit aspect. 
 
Invloed op visuele integriteit Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Het beoordelingsthema ‘Invloed op visuele integriteit Nieuwe Hollandse Waterlinie’ 
is apart beoordeeld a.d.h.v. een ‘Heritage Impact Assessment’-systematiek. De vol-
ledige HIA beoordeling is te vinden in de landschappelijke bijlage van het MER. 
 
Heritage Impact Assessment - Beoordeling HIA: Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Er is geen sprake van een negatief effect op de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. Alle attributen van het strategisch landschap, de waterstaatkun-
dige werken en de militaire versterkingen blijven onaangetast. Dit geldt zowel voor 
de integriteit als de authenticiteit: er wordt feitelijk niks weg genomen en de ge-
loofwaardigheid van het systeem blijft behouden. Er is geen effect op de OUV van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 
Geen tot gering effect op de visuele integriteit 
De visuele integriteit wordt op enkele standpunten gering aangetast. Vanaf de 
Diefdijk ter hoogte van de doorgezaagde groepsschuilplaats is er sprake van een 
geringe aantasting van de visuele integriteit, omdat de windturbines hier het inun-
datieveld gevoelsmatig verkleinen. Ten opzichte van de militaire werken als 
Fort Everdingen, Werk aan het Spoel, de hoofdverdedigingslijn, de groepsschuil-
plaatsen en kazematten is er geen sprake van marginalisatie of schaalverkleining, 
omdat de afstand tot de windturbines voldoende is. Ten slotte blijft het samenstel 
van de gebouwde verdedigingswerken met de gebruikte agrarische, natuurlijke, 
waterstaatkundige en militaire landschapselementen intact. Het blijft een 
visueel samenhangend systeem. 

4.6.3 Conclusie 

Windturbines zijn zichtbare elementen in het landschap. De plaatsing in een lijn 
langs de Wetering, waarbij kenmerken van het landschap gevolgd worden, beperkt 
de landschappelijke invloed. Daarentegen zal er voor het plan zal wel sprake zijn 
van obstakelverlichting.  
 
Geconcludeerd kan worden dat met name de visuele interferentie met de be-
staande windturbines groot is: de opstellingen zijn minder goed herkenbaar door-
dat ze verschillende richtingen volgen en de turbines verschillend van hoogte zijn, 
er ontstaat een rommelig beeld en er is sprake van een negatief effect op de lees-
baarheid van het landschap. Daardoor is er eveneens sprake van een negatief effect 
op de beleving van het landschap en op de maat, schaal en richting. 
Het effect op de cultuurhistorische waarden is neutraal en ook de ruimtelijke ken-
merken van het landschap blijven nagenoeg onaangetast: er wordt aangesloten op 
de ruimtelijke structuren en het landschap blijft een open karakter behouden. 
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Dankzij de verlichting is er sprake van een negatief effect, omdat dit van invloed is 
op de (beleving van) donkerte. 
 
Ook met de negatieve effecten op landschap is met deze opstelling voor het wind-
park sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 

4.7 Ecologie 

4.7.1 Toetsingskader 

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat het juridisch kader voor het ecologisch 
onderzoek. Hoofdstuk 2 van deze wet betreft de regels voor bescherming van de 
natura-2000 gebieden. De wet is verder ingedeeld aan de hand van de betreffende 
Europese richtlijnen. Het ‘beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn’  staat in § 
3.1, het ‘beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’ in § 3.2 en het ‘bescher-
mingsregime andere soorten’ in § 3.3. Verder geldt een algemene zorgplicht op ba-
sis van art. 1.11 voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden 
en voor in het wild levende dieren en planten. 
 
Gebiedsbescherming 
Het onderdeel gebiedsbescherming is gericht op het beschermen en in stand hou-
den van bijzondere gebieden in Nederland. Art. 2.7 lid 2 Wnb bepaalt dat voor het 
realiseren van projecten met mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-
gebied een vergunning nodig is. De aanvrager van de vergunning dient, als signifi-
cante negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, hiervoor een passende 
beoordeling op te stellen. De Natura 2000-gebieden hebben dus een externe wer-
king, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen ver-
oorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en 
habitats. Voor cumulatieve effecten dienen alle activiteiten en plannen te worden 
betrokken, die op dezelfde instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-ge-
bieden negatieve effecten kunnen hebben als het eigen project/plan.  
 
Verder is op grond van art. 1.12 gedeputeerde staten verantwoordelijk de zorg voor 
de totstandkoming en instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland. Er geldt 
in de provincie Gelderland geen externe werking voor het Natuurnetwerk Neder-
land. 
 
Soortenbescherming 
Dit onderdeel is gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun na-
tuurlijke leefgebied. De Wnb bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking 
tot het opzettelijk doden of vangen, en het aantasten, verontrusten of verstoren 
van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplan-
tings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen.  
 
Per beschermingsregime gelden verschillende verboden. Voor soorten uit de Vogel-
richtlijn geldt het volgende verbod: 

- Opzettelijk doden of vangen; 
- Opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen of eieren; 
- Opzettelijk storen van vogels (tenzij dit niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding). 
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Voor soorten uit de Habitatrichtlijn geldt het volgende verbod:  

- Opzettelijk doden of vangen; 
- Opzettelijk verstoren; 
- Beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen of eieren. 

 
Voor het beschermingsregime andere soorten geldt het volgende: 

- Opzettelijk doden of vangen; 
- Opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaat-

sen. 
 
Gedeputeerde staten kunnen vrijstelling en ontheffing verlenen van verboden wan-
neer er voor een project geen alternatief is, het project nodig is ter bescherming 
van een specifiek (per regime bepaald) algemeen belang en de maatregelen niet 
leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende 
soort.  
 
Voor de effecten op soorten die zijn beschermd wordt gekeken naar effecten in de 
aanlegfase en in de gebruiksfase (met name aanvaringsslachtoffers vogels). Bij aan-
varingsslachtoffers wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende 
soorten vliegbewegingen van vogels en vleermuizen in de omgeving van het wind-
park (slaaptrek, foerageertrek). 

4.7.2 Onderzoek 

In het Achtergrondrapport Natuur (MER bijlage E) is een meer uitgebreide beschrij-
ving van de effecten opgenomen. Hieronder volgt een verkorte versie van de ana-
lyse in dat rapport. 
 
Effectbeoordeling Natura 2000-gebieden 
Uit de uitgevoerde AERIUS-berekening voor Windwinning Culemborg blijkt dat 
sprake zal zijn van een tijdelijke en beperkte stikstofdepositie op Natura 2000-ge-
bied Lingegebied & Diefdijk-Zuid. Deze berekende stikstofdepositie betreft maxi-
maal 0,02 mol/ha/jaar op habitattypen waarvan de kritische depositiewaarde 
(KDW) reeds overschreden wordt. Gezien dit onder de 0,05 mol/ha/jaar blijft en 
bovendien en de werkzaamheden tijdelijk en beperkt zijn is de verwachting dat 
geen sprake is van significante negatieve effecten op aangewezen natuurtypen. Dit 
zal in de vergunningaanvraag Wnb nader worden onderbouwd. 
 
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling treden geen negatieve effecten op 
het behalen van InstandHoudingsDoelstellingen (IHD’s) van andere natuurwaarden 
zoals diersoorten (inclusief vogels). Significant negatieve effecten op het behalen 
van IHD’s is met zekerheid uitgesloten. 
 
Effecten Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelzone 
De meest westelijke windturbine van Windwinning Culemborg is in het Gelders Na-
tuurnetwerk (GNN) is geprojecteerd. De overige vijf turbines staan op minstens 150 
m afstand van het GNN. Met een maximale rotorlengte van 90 m (de helft van de 
maximale rotordiameter) in de maximale variant is duidelijk dat geen overdraai 
over het GNN zal plaatsvinden bij deze vijf windturbines.  
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De meest westelijke windturbine is geprojecteerd in een GNN-perceel met beheer-
type N14.03 (Haagbeuken- en essenbos). Volgens de Beleidslijn Windenergie van 
de provincie Gelderland (Provincie Gelderland 2019) is het in bepaalde omstandig-
heden mogelijk om windturbines te plaatsen in het GNN, namelijk in die “delen van 
het GNN waar de effecten op kernkwaliteiten op voorhand als beperkt worden in-
geschat. Oprichting van de westelijke windturbine in het GNN is mogelijk onder en-
kele voorwaarden zoals geformuleerd in de Beleidslijn Windenergie: oprichting is 
mogelijk “als samen met de realisatie van de windturbines maatregelen worden ge-
troffen die per saldo aantasting van de kernkwaliteiten van het GNN voorkomen. In 
dat saldo zijn vergroting van de oppervlakte natuur en versterking van de ecolo-
gische samenhang belangrijke randvoorwaarden. De versterking wordt vastgelegd 
in een natuurversterkingsplan.” Voor tot oprichting van de meest westelijke wind-
turbine van Windwinning Culemborg kan worden overgegaan moet dit natuurver-
sterkingsplan zijn opgesteld. De Gelderse omgevingsverordening (geconsolideerd 
d.d. december 2018) schrijft voor dat het natuurversterkingsplan deel uitmaakt van 
bestemmingsplan. In het proces tussen voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan 
zal dit plan uitgewerkt worden. Hiervoor is een voorwaardelijke verplichting opge-
nomen in het bestemmingsplan. 
 
De twee oostelijke windturbines komen in een gebied te liggen wat deel uitmaakt 
van de Groene Ontwikkelingszone (GO). Dit betekent dat windpark Caprice geen 
significante negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de GO mag hebben. Ex-
terne negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de GO zijn redelijkerwijs uit te 
sluiten. De benodigde compensatie wordt met het natuurversterkingsplan betref-
fende GNN uitgewerkt. Het natuurversterkingsplan is in deze fase van het vooront-
werp nog niet uitgewerkt, maar zal bij ontwerp toegevoegd worden als bijlage van 
deze toelichting. 
 
Effecten op weidevogel- en ganzenrustgebieden 
Het plangebied ligt niet in provinciaal beschermde weidevogelgebieden en ganzen-
rustgebieden. Gezien de afstand tot dergelijke gebieden zijn er geen effecten.  
 
Effecten op beschermde soorten 
Er zijn met zekerheid geen negatieve effecten op de gunstige staat van instandhou-
ding van beschermde soorten, behalve mogelijk vogels en vleermuizen. Effecten op 
deze beide diergroepen worden hieronder nader besproken. 
 
Het aantal slachtoffers onder vleermuizen bij Winning Culemborg betreft in totaal 
20 gewone dwergvleermuizen, 8 ruige dwergvleermuizen en 2 rosse vleermuizen 
per jaar. Deze berekende aantallen liggen onder de berekende 1%-mortaliteitsnor-
men van respectievelijk 51, 28 en 3 dieren. Voor de rosse vleermuis geldt bovendien 
dat slechts 1 slachtoffer kan worden toegerekend aan de zich in Nederland voort-
plantende populatie. De berekende aantallen slachtoffers als gevolg van Windwin-
ning Culemborg leiden derhalve met zekerheid niet tot effecten op de gunstige 
staat van instandhouding van deze soorten. 
 
Het aantal vogelslachtoffers betreft <1 kolgans, <1 grauwe gans, 3 smient en  29 
kokmeeuw. De effecten van het voornemen op de gunstige staat van instandhou-
ding van vogelsoorten zijn met zekerheid uitgesloten. 
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4.7.3 Conclusie 

Omdat sprake is van een stikstofdepositie van maximaal 0,02 mol/ha/jaar op habi-
tattypen waarvan de kritische depositiewaarde (KDW) reeds overschreden wordt, 
wordt een vergunning Wnb aangevraagd. Significant negatieve effecten op het be-
halen van andere IHD’s is met zekerheid uitgesloten. 
De effecten van het voornemen op de gunstige staat van instandhouding van vleer-
muizen- en  vogelsoorten zijn met zekerheid uitgesloten. 
Tenslotte wordt voor de plaatsing van een van de turbines in GNN wordt een na-
tuurversterkingsplan uitgewerkt. Deze verplichting is bovendien gewaarborgd via 
een voorwaardelijke verplichting in de regels van dit plan. 

4.8 Gezondheid en GES 

4.8.1 Gezondheid 

Energie is voor de Nederlandse bevolking een onmisbare nutsvoorziening. Bij de 
overweging van mogelijke gezondheidsrisico’s van windturbines in vergelijk met 
conventionele energiewinningen (zoals het verbranden van fossiele brandstoffen) 
is het belangrijk te realiseren dat er naast een kleine hoeveelheid broeikasuitstoot 
bij de bouw geen verdere schadelijke emissie van stoffen optreedt. Dat leidt tot een 
direct positief effect op zowel gezondheid als milieu in vergelijking met bijvoorbeeld 
bruin- of steenkoolcentrales, die door de veroorzaakte emissies aantoonbare ge-
zondheidsgevaren met zich meebrengen (Bron: Umwelt Bundesamt, 2016). 
 
Wel is aangetoond dat bij slechte informatievoorziening angsten en bedenkingen 
kunnen ontstaan onder omwonenden van een windpark. Dit kan tot stress leiden, 
wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt (Bron: Umwelt Bundesamt, 2016). 
Daarom worden omwonenden, in het kader van de goede ruimtelijke ordening en 
de beperking van gezondheidsrisico’s, al in een vroeg stadium geïnformeerd over 
de plannen en potentiële effecten van de beoogde windturbines.  
 
Uit divers wetenschappelijk onderzoek (zie bijvoorbeeld de recente overzichtsstu-
dies10 en 11) blijkt geen direct verband tussen windturbines en gezondheidsklachten.  
 
Ook de Raad van State stelt dat, als is aangetoond dat niet hoeft te worden gevreesd 
voor onaanvaardbare geluidhinder en slagschaduw, er evenmin aanleiding bestaat 
voor het oordeel dat onvoldoende acht is geslagen op het belang van de volksge-
zondheid. “De Afdeling wijst in dit verband ten overvloede op een rapport van het 
RIVM en de GGD getiteld “Health effects related to wind turbine sound” uit 201711. 
Dit rapport, dat ook wordt genoemd in overweging 119.2 van de uitspraak van de 
Afdeling van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, bevat een overzicht van de 
conclusies van recente wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot de ge-

 
10, Expert Panel on Wind Turbine Noise and Human Health, Understanding the Evi-
dence: Wind Turbine Noise, Council of Canadian Academies, 2015. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94151
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zondheidseffecten van het geluid van windturbines. Het rapport biedt geen aan-
knopingspunten om te veronderstellen dat in een situatie als de onderhavige on-
danks hetgeen hiervoor is overwogen gevaar voor de volksgezondheid bestaat.” 
 
Op gebied van gezondheid speelt met name het onderwerp geluid (zowel hoorbaar 
als laagfrequent). Dit volgt ook uit een recent onderzoek van het RIVM en GGD Am-
sterdam, waarin wordt geconcludeerd: 
 
“Sleep disturbance is found to be related to annoyance, but there is no clear relation 
with the level of wind turbine sound. From knowledge about transportation sound, 
sleep disturbance can be expected at high levels of wind turbine sound. There is no 
evidence for other direct health effects.”11 
 
Voor het hoorbare geluid en laagfrequente geluid wordt verwezen naar de MER. 
Uit eerder onderzoek door het RIVM is gebleken dat de Nederlandse geluidsnormen 
voldoende bescherming bieden tegen de effecten van laagfrequent geluid. 
 
Een WHO-onderzoek uit 2018 stelt voorts dat zeer weinig bewijs beschikbaar is voor 
de nadelige effecten op de gezondheid door aaneensluitende blootstelling aan ge-
luid van windturbines.12 Er blijkt dat er geen statistisch significante relatie gevonden 
is tussen de blootstelling aan windturbinegeluid en mogelijke gezondheidseffecten 
zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, cognitieve stoornissen, gehoorproble-
men, ongunstige zwangerschap uitkomsten en slaapstoornissen. 
Uit een viertal studies blijkt dat 10% van de populatie zeer gehinderd wordt door 
blootstelling aan een geluidsniveau van 45 dB Lden (de advieswaarde van het WHO). 
Echter, het bewijs in deze studies worden in dit rapport gekarakteriseerd als ‘van 
lage kwaliteit.’ In reactie op dit onderzoek is voor de Nederlandse situatie uitge-
zocht dat gemiddeld ongeveer 7.340 personen van 18 jaar en ouder ernstig worden 
gehinderd door geluid van windturbines.13 Daarvan woont 22% in een gebied met 
een geluidbelasting hoger dan 45 dB Lden. 
 
Op basis van de hierboven beschreven stelling dat gezondheid met name verband 
houdt met de hoeveelheid geluid die woningen ondervinden van windturbines kan 
gesteld worden dat de beoordeling voor het thema ‘Geluid’ ook voor wat betreft 
het milieuthema ‘Gezondheid’ een goede vergelijking van de alternatieven mogelijk 
maakt. Voor het thema gezondheid is daarom dezelfde beoordeling gehanteerd als 
voor geluid (aantal woningen binnen 42dB Lden-contour). 
 

 
11 van den Berg en van Kamp, Health effects related to wind turbine sound, GGD 
Amsterdam, 2017. 
12 Environmental Noise Guidelines fort he European Region, WHO (2018), bijv. p. 83. 
13 Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018), Het doel heiligt de 
middelen, 2019 Wekers et al. 
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4.8.2 Gezondheideffectenscreening (GES) 

Om toch een beeld te geven van de effecten die op treden in relatie tot gezondheid 
wordt een GES uitgevoerd. GES staat voor gezondheidseffectscreening. GES is ont-
wikkeld om bij ruimtelijke planvorming in beeld te brengen wat de werkelijke ge-
zondheidsrisico’s zijn rondom enkele milieufactoren, in aanvulling op wettelijke mi-
lieunormen of afspraken, die lang niet altijd voldoende zijn om risico’s en klachten 
te vermijden. Niet alleen de feitelijke kwaliteit in de omgeving wordt daarbij in aan-
merking genomen, maar ook het aantal blootgestelde mensen. Geluid is één van de 
milieusegmenten die in het kader van een GES beoordeeld wordt op mogelijke ge-
zondheidseffecten. Slagschaduw is geen milieusegment waarvoor een GES metho-
diek bestaat. In het MER wordt echter ook voor slagschaduw een gezondheidsscore 
bepaald. 
 
Bij de bepaling van de GES-score wordt voor het onderdeel geluid de geluidsbelas-
ting ter plaats van omliggende woningen beschouwd. Aangezien de cumulatieregels 
alle geluid omrekenen naar wegverkeer equivalente geluidsniveaus wordt de GES-
beoordeling van wegverkeer gehanteerd om het gecumuleerde geluidsniveau om 
te rekenen naar een GES-score. Op deze manier krijgt dus elke woning een GES-
score waarbij cumulatie met andere bronnen is verwerkt. Een GES-score is een getal 
van 0 t/m 8, waarbij bij score 6 het Maximaal Toelaatbare Risico wordt overschre-
den. 
 
Uit onderzoek blijkt dat een toename naar score 6 als gevolg van de windturbines 
optreedt bij twee van de maatgevende toetspunten. Voor deze woningen is hieron-
der aangegeven hoeveel de cumulatieve geluidsbelasting toeneemt: 

Tabel 6 Toename van het cumulatieve geluidsniveau bij die toetspunten waar de GES-score als gevolg van 
de windturbines steeg naar 6 (onvoldoende). 

 Adres Toename Lcum in dB 
  VKA-o VKA-b 

 Lange Aventuurseweg 1a 1,6 1,5 

 Rietveldseweg 24 0,2 0,2 

 
 
Voor deze adressen treedt een toename van maximaal 1,6 Lcum op. Gezien een ge-
luidstoename pas vanaf 3 dB hoorbaar is14, zijn deze toenames dermate laag dat er 
nog sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.  

4.8.3 Gezondheid Score Slagschaduw 

Om een gezondheid score te bepalen is gebruik gemaakt van een selectie van maat-
gevende gevoelige objecten. Ter indicatie is in de MER voor diezelfde selectie van 
maatgevende gevoelige objecten de jaarlijkse slagschaduwbelasting weergegeven 
als gevolg van de cumulatieve situatie van de nieuwe windturbines met het be-
staande windpark.  

 
14 Zie bijvoorbeeld Brochure Geluid, RWS 2014. 
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Het aantal omliggende gevoelige objecten waar als gevolg van nieuwe windturbines 
de jaarlijkse slagschaduwduur toeneemt naar meer dan 5 uur en 40 minuten is hier-
onder weergegeven. 

Tabel 7 Het aantal gevoelige objecten per opstelling die meer dan 05:40 uur slagschaduw per jaar ontvangen 
als gevolg van de cumulatieve situatie(uu:mm). 

  ondergrens  bovengrens  

  10 11 

 
De hoeveelheid slagschaduw voor Windpark Culemborg is met behulp van een 
voorwaardelijke verplichting gemaximeerd op 30 minuten slagschaduw per jaar. 
Hierdoor is de toename van slagschaduw per jaar per woning zeer gering. De op-
brengstderving voor deze mitigerende maatregel is 1,2% voor de onder- en 1,6% 
voor de bovengrens. Voor het bestaande windpark geldt een slagschaduw die ge-
maximeerd is op 5 uur en 40 minuten per jaar. Indien een woning dicht bij zowel 
het bestaande windpark als voorkeursalternatief is gelegen kan er maximaal 6 uur 
en 10 minuten slagschaduw per jaar per gevoelig object optreden optreden. Daar-
mee blijft hier sprake van een goed woon- en leefklimaat. 
 

4.8.4 Conclusie 

Slechts bij twee woningen is voor geluid sprake van een toename in de GES-score 
naar 6. Hierbij is voor één van de woningen slechts een toename van 0,3 dB en de 
andere woning  doet via het ‘Eerlijk delen’ model mee als grondeigenaar in het pro-
ject. Voor slagschaduw is voor sommige woningen sprake van cumulatie van slag-
schaduw met het bestaande park. Deze toename is acceptabel door de beperking 
van slagschaduw tot maximaal dertig minuten per jaar in dit plan. 
 

4.9 Bodem, archeologie en water 

4.9.1 Bodem 

Voor het milieuaspect bodem wordt getoetst of op de locatie verontreinigde gron-
den te verwachten zijn. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt of verontrei-
niging te verwachten en aan te treffen is tijdens de bouw van het windpark. 

4.9.1.1 Toetsingskader 

Op grond van de Wet bodembescherming dient, in verband met de uitvoerbaarheid 
van een plan of project, rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid. 
Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 
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voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een sane-
ringsnoodzaak (ernstige verontreinigingen). In de Wet bodembescherming is be-
paald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor 
de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan wor-
den gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een 
nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen 
(voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesa-
neerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op bo-
dem die geschikt is voor het beoogde gebruik. 

4.9.1.2 Onderzoek en resultaten 

Bij de aanleg van de windmolens zullen bodemwerkzaamheden plaatsvinden. De 
verankering van de windmolens vindt plaats met een betonnen voet. Daardoor zal 
een hoeveelheid grond ontgraven moeten worden. Voor de uitvoeringsfase zal in 
het kader van de bouwvergunning en de Arbowet een bodemonderzoek ter plaatse 
van de posities moeten worden uitgevoerd. Vanuit de functie van windturbines 
worden verder geen eisen gesteld aan de kwaliteit van de bodem. Er is immers geen 
sprake van de langdurige aanwezigheid van personen. Voor moderne windturbines 
geldt dat er geen sprake is van potentieel bodembedreigende activiteiten. Bij aan- 
of afvoer van grond zal uiteraard aan het Besluit bodemkwaliteit worden voldaan. 
Voor het afgraven van grond ten behoeve van de aanleg van de molenfundamen-
ten, bouw- en onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen is in sommige gevallen 
een vergunning nodig op grond van de Ontgrondingenwet.  
 
Voor de inschatting van de bodemkwaliteit op de locaties van de windturbines is 
bekeken of er op dit moment bedrijfsactiviteiten op de locaties plaatsvinden, waar-
bij potentieel bodemverontreiniging kan ontstaan, en of in het verleden activiteiten 
hebben plaatsgevonden waarbij bodemverontreiniging is ontstaan. Om dit inzich-
telijk te maken is aansluiting gezocht bij de digitale archiefsystemen van de Omge-
vingsdienst Rivierenland, waaruit blijkt dat er in het plangebied sprake is van di-
verse (historische) bodembedreigende activiteiten. Hierin is onderscheid gemaakt 
tussen locaties waarop potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten hebben 
plaatsgevonden en (bekende) gevallen van bodemverontreiniging. Geconcludeerd 
wordt dat geen enkele windturbinelocatie gesitueerd is op locaties waar bodem-
verontreiniging bekend is of potentiële bodembedreigende bedrijfsactiviteiten 
hebben plaatsgevonden. De aanleg van kabels is geen onderdeel van dit bestem-
mingsplan. Daarvoor wordt, indien nodig, een onderzoek en melding Bbk uitge-
voerd. 
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Figuur 14 (Bekende) gevallen van bodemverontreiniging 

 
 

Figuur 15 Locaties waar potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden.  
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4.9.2 Archeologie 

Voor het aspect archeologie wordt getoetst of op een bepaalde locatie archeolo-
gische waarden bekend zijn dan wel te verwachten zijn. Ten behoeve hiervan wor-
den windturbines binnen of in de nabijheid van een terrein van archeologische 
waarde of een gebied met een (middel)hoge archeologische verwachting zijn gele-
gen in beeld gebracht. Hiermee kan een inschatting gemaakt worden of archeolo-
gische waarden te verwachten en aan te treffen zijn tijdens de bouw van het wind-
park.  

4.9.2.1 Toetsingskader 

Wet op de archeologische monumentenzorg  
In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten 
van het Verdrag van Malta (1992) binnen de Nederlandse wetgeving geïmplemen-
teerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de 
inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen, 
waarbij in beginsel geldt: “de veroorzaker betaalt”. Het belangrijkste doel van de 
wet is het behoud van het bodemarchief “in situ” (ter plekke), omdat de bodem de 
beste garantie biedt voor een goede conservering van de archeologische waarden. 
Gemeenten zijn verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening 
te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op die ma-
nier komt er ruimte voor overweging van archeologievriendelijke alternatieven.  
 
Na de invoering van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving hebben 
provincies de bevoegdheid gekregen om zogenaamde attentiegebieden aan te wij-
zen. Dit zijn gebieden die archeologisch waardevol zijn of naar verwachting waar-
devol zijn. Gemeenten zullen in dat geval verplicht worden hun bestemmings-
plan(nen) in het desbetreffende gebied te herzien. Gemeenten kunnen dan in het 
bestemmingsplan deze gebieden archeologische waarden toekennen waarbij een 
vergunning met onderbouwend archeologisch onderzoek verplicht gesteld wordt. 
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4.9.2.2 Onderzoek en resultaten 

Figuur 16 Verbeelding gemeentelijk Paraplubestemmingsplan Archeologie (2019) inclusief het VKA 

 
 

Bovenstaande kaart laat zien dat een gedeelte van het plangebied is aangeduid met 
de dubbelbestemmingen ‘waarde - archeologie 1’ en ‘waarde – archeologie 3’. De 
locatie met ‘waarde – archeologie 1’ betreft cultuurhistorisch erfgoed, te weten het 
verdwenen dorpje Pavijen en specifiek het zogeheten ‘kerkdorp van Pavijen’. Alle 
windturbinelocaties vallen buiten de gebieden met een archeologische waarde. 
Derhalve is archeologisch onderzoek niet nodig. In het stadium van dit voorontwerp 
is de parkbekabeling nog niet opgenomen en kruising van gebieden met archeolo-
gische waarde is dan ook niet aan de orde. 

4.9.3 Water 

Voor het milieuaspect water wordt getoetst of windturbines voorzien zijn op of na-
bij gronden die relevant zijn voor de waterhuishouding. Ten behoeve hiervan wordt 
gekeken naar grondwater, grondwaterbeschermings- en waterwingebieden en 
naar waterbergingsgebieden. 

4.9.3.1 Toetsingskader 

Op grond van de Wro moet bij een ruimtelijke ontwikkeling inzicht worden gegeven 
in de gevolgen voor de waterhuishouding.  
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In de Waterwet is de waterhuishouding, veiligheidsnorming voor primaire waterke-
ringen, het beheer van oppervlaktewater en grondwater geregeld. De Keur van het 
Waterschap Rivierenland 2014 is van kracht op de waterhuishouding in het plange-
bied. Bijbehorende leggers bepalen het toepassingsgebied van de keur. 
 

4.9.3.2 Onderzoek  

 
Onderstaande figuur toont de aanduidingen gerelateerd aan water uit de omge-
vingsverordening van de provincie Gelderland. 

Figuur 17 Omgevingsverordening Gelderland. Kaart 6: regels Water en milieu. Projectgebied in rood. 

 
 
Er bevinden zich geen waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden bin-
nen het plangebied. Het VKA scoort dan ook neutraal op het thema ‘grondwater’.  
 
Door de aanleg van windturbinefunderingen, kraanopstelplaatsen, toegangswegen 
en transformatorhuizen neemt het verhard oppervlak toe. In de Keur Waterschap 
Rivierenland 2014 staat opgenomen dat toevoeging van verhard oppervlakte ver-
boden is zonder watervergunning en dat compensatie voor nieuwe verharde op-
pervlaktes dient plaats te vinden. In de beleidsregel (Algemene regels behorende 
bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014) wordt hierop een uitzondering gemaakt 
voor nieuw verhard oppervlak tot 1500 m2 in landelijk gebied. De benodigde ver-
harding zal waarschijnlijk hoger zijn en in het kader van de watertoets is contact 
gelegd met het Waterschap Rivierenland. 

4.9.4 Conclusie  

Geen enkele windturbinelocatie gesitueerd is op locaties waar bodemverontreini-
ging bekend is of potentiële bodembedreigende bedrijfsactiviteiten hebben plaats-
gevonden. Bovendien vallen alle windturbinelocaties buiten gebieden met een ar-
cheologische waarde. Voor het onderdeel water zijn initiatiefnemers in contact met 
het waterschap om een plan op te stellen voor de benodigde watercompensatie. In 
het kader van dit voorontwerpbestemmingsplan wordt vooroverleg gevoerd met 
het waterschap. Uitkomsten volgen in het ontwerpbestemmingsplan. Het plan is 
hiermee ruimtelijk aanvaardbaar. 
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4.10 Energieopbrengst 

4.10.1 Onderzoek 

Ter bepaling van de verwachte elektriciteitsproductie van het voorkeursalternatief 
is een opbrengstberekening uitgevoerd voor 3 formaten windturbines: 

Tabel 8 Formaten windturbines waarvoor de elektriciteitsopbrengst is berekend 

 Type Ashoogte (m) Rotordiameter (m) Vermogen (MW) 
 Siemens SG 6.0-155 155 155 6,0 

 Siemens SG 6.0-170 180 170 6,2 

 Toekomstig 180 180 Onbekend 

 
De Siemens SG 6.0-155 vertegenwoordigd hierbij de ondergrens van de band-
breedte zoals deze voor het voorkeursalternatief is aangegeven. De Siemens SG 6.0-
170 vertegenwoordigt de grootste windturbine op land welke op dit moment op de 
markt is dus waarvoor een opbrengstberekening op basis van windturbinetype kan 
worden gedaan. 
 
Binnen de bandbreedte van het voorkeursalternatief zijn windturbines met een gro-
tere rotordiameter (180 meter) toegestaan. Omdat een dergelijk type windturbine 
op dit moment nog niet op de markt is kan voor de bovengrens nog geen opbrengst-
berekening op basis van windturbinetype worden gedaan. In plaats daarvan is ten 
behoeve van de opbrengstberekening van een windturbine met rotordiameter 180 
meter de elektriciteitsproductie van de Siemens SG 6.0-170 met een factor 1,12 
vermenigvuldigd. Dit omdat de oppervlakte van de rotor van een windturbine met 
rotordiameter 180 meter 12% groter is dan de oppervlakte van de rotor van een 
windturbine met rotordiameter 170 meter. De elektriciteitsopwekking is namelijk 
(bij gelijke ashoogte) met name afhankelijk van de rotordiameter. Voor nu geeft 
deze aanname voldoende inzicht in de te verwachten elektriciteitsopbrengst van 
een windturbine met afmetingen overeenkomstig met de bovengrens van de aan-
gegeven bandbreedte. 
 
De bruto elektriciteitsopbrengst wordt berekend door het verwachte windaanbod 
op ashoogte te vermenigvuldigen met de vermogenscurve van de betreffende 
windturbine. Vervolgens wordt de netto elektriciteitsproductie berekend door 
energieverliezen en mitigatie in rekening te brengen. In onderstaande tabel zijn de 
resultaten voor de onder- en bovengrens van het VKA weergeven. 
 

Tabel 9 Resultaten van de opbrengstberekening voor de verschillende formaten windturbines 

 Rotordiameter Onder-
grens 

Bovengrens 

 Gemiddelde winsnelheid op ashoogte (m/s) 7,92 8,19 



 

  
 

CombiMER & Milieueffecten 
49 

49 

 Bruto elektriciteitsproductie per windturbine (MWh / 
jaar), zonder mitigatie 

25.187 33.396 

 Inschatting elektriciteitsverliezen (excl. mitigatie)15 11% 15% 

 Berekende elektriciteitsverliezen door mitigatie geluid16 0% 3,10% 

 Berekende elektriciteitsverliezen door mitigatie slag-
schaduw 

0,25% 0,31% 

 Aantal windturbines 6 6 

 Netto elektriciteitsproductie windpark (MWh / jaar), 
met mitigatie 

134.120 164.428 

 

4.10.2 Conclusie 

Door de vermeden emissies draagt het plan bij aan de gestelde internationale, na-
tionale en regionale doelstellingen van CO2-reductie.  
 

4.11 Luchtvaardveiligheid 

Windpark Windwinning Culemborg is niet gelegen in een laagvlieggebied of laag-
vliegroute. Ook is het windpark niet geleggen in een funnel rond landingsbanen. Er 
gelden vanuit vliegveiligheid geen bouwbeperkingen. 
 
Obstakelverlichting voorts dient om vanuit het oogpunt van luchtvaartveiligheid de 
zichtbaarheid van hoge windturbines te verbeteren en moet worden toegepast bij 
windturbines met een tiphoogte van 150 m en hoger. 
Het informatieblad ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Neder-
landse vasteland’ van het Ministerie van I&M17 geeft aan in welke gevallen en op 
welke manier windturbines en windparken, op grond van internationale burger-
luchtvaarteisen en –aanbevelingen worden voorzien van markering en obstakellich-
ten ten behoeve van de luchtvaartveiligheid. In het informatieblad worden eisen 
gesteld aan de kleur, de helderheid en de manier van aanbrengen van de verlich-
ting, evenals welke windturbines binnen het windpark van verlichting moeten wor-
den voorzien. Het informatieblad biedt de mogelijkheid de verlichting vast te laten 
branden zodat deze minder storend is. Bovendien kan de verlichting gedimd wor-
den bij weersomstandigheden met goed zicht. 
Alle turbines worden voorzien van verlichting. Een verlichtingsplan wordt nader af-
gestemd met de Inspectie Leefomgeving en Transport. 
 

 
15 Voor de windturbines met rotordiameter 170 meter en 180 meter worden de elektrici-
teitsverliezen hoger ingeschat, omdat bij een grotere rotordiameter een grotere verstoring 
van het windaanbod mag worden verwacht. 
16 Uit de geluidstudie volgt dat voor de Siemens SG 6.0-155 geen mitigatie hoeft worden 
toegepast. Voor de Siemens SG 6.0-170 moet in de nacht mitigatie bij vier van de zes wind-
turbines worden toegepast. Voor de windturbine met rotordiameter 180 meter is de aan-
name gedaan dat de elektriciteitsverliezen door mitigatie hetzelfde zijn als bij de Siemens 
SG 6.2-170 

17  Informatieblad ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland’ 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/11/15/aanduiding-van-windturbines-en-windparken-op-het-nederlandse-vasteland/Aanduiding+van+windturbines+en+windparken+op+het+Nederlandse+vasteland.pdf
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4.12 Radarverstoring 

Door TNO wordt radaronderzoek uitgevoerd op basis van de maximale afmetingen 
van de geplande windturbines (worst case). In het stadium van het voorontwerp 
zijn de resultaten van het onderzoek nog niet beschikbaar. 
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5.1 Algemeen 

Voorliggend bestemmingsplan bestaat uit een geografische plaatsbepaling (ver-
beelding), regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen tezamen 
het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide onderdelen die-
nen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Het bestemmings-
plan is opgesteld conform het (wettelijke) model Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen (SVBP) versie 2012. Hierdoor is het plan geschikt voor interactieve 
uitwisseling via het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2012. 
De toelichting heeft in beginsel geen rechtskracht. Niettemin vormt zij een belang-
rijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft een weergave van de beweegrede-
nen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het plan ten 
grondslag liggen. Daarbij is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste in-
terpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

5.2 Methodiek 

Voor de methodiek van het bestemmingsplan is het uitgangspunt dat het bestem-
mingsplan zo min mogelijk ingrijpt op de bestaande bestemmingen en aanduidin-
gen.  
 
In het bestemmingsplan hebben alleen gronden waar een windturbine gerealiseerd 
wordt een bestemming toegewezen gekregen, te weten ‘Bedrijf – Windturbine’. 
Daarnaast komen op sommige gronden aanduidingen voor, bijvoorbeeld voor de 
voorzieningen en de ‘overdraai’ van de wieken. Deze aanduidingen laten de onder-
liggende bestemmingen intact.  
 
➢ Met een bestemming wordt tot uitdrukking gebracht welke gebruiksdoelen of 

functies, met het oog op een goede ruimtelijke ordening, aan de in het plange-
bied gelegen gronden zijn toegekend.  

➢ Een bestemming heeft altijd betrekking op een geometrisch bepaald vlak; lijn- 
en puntbestemmingen met betrekking tot het gebruik of het bouwen. Aandui-
dingen hebben altijd juridische betekenis, die in de regels wordt weergegeven. 

 
In de omgeving van het plangebied zijn ook archeologische waarden aanwezig. Nu 
deze op grond van het ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie 2019’ geen overlap 
hebben met de bestemming ‘Bedrijf – Windturbine’ is er geen noodzaak deze te-
vens op te nemen in dit bestemmingsplan.  
 

Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving 
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Daarnaast is in dit stadium van het voorontwerp een aantal zaken nog niet bepaald. 
Naar de turbines zullen ook onderhoudswegen komen en er zal een inkoopstation 
geplaatst worden. Deze zijn nog niet aangeduid op de plankaart, maar wel al be-
schreven in de regels. 
 

5.3 Regels 

Conform bovengenoemde landelijke standaard zijn de regels ondergebracht in vier 
hoofdstukken. Daarbij dient een vaste volgorde te worden aangehouden: 
➢ Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Hierin worden de gebruikte begrippen 

en de wijze van meten uiteengezet, om een eenduidige interpretatie en toe-
passing van de overige, meer inhoudelijke regels en de verbeelding te waarbor-
gen. 

➢ Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hier worden de bestemmingen en 
de bijbehorende regels uiteengezet. 

➢ Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Hierin staan de algemeen geldende re-
gels, in aanvulling op de bestemmingsregels, welke voor meerdere of alle be-
stemmingen van toepassing zijn. 

➢ Hoofdstuk 4 bevat de overgangs- en slotregels. Hierin is het overgangsrecht ge-
regeld alsmede de citeertitel en het vaststellingsdictum. 

 

5.3.1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen  
In dit artikel is een aantal begrippen verklaard die genoemd worden in de regels. 
Een en ander voorkomt dat er bij uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan 
over de uitleg van de regels. 
 
Artikel 2 Wijze van meten 
In dit artikel is bepaald hoe de voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten 
moeten worden. De regels inzake de wijze van meten voorkomen interpretatiever-
schillen bij de toepassing van de regels over maatvoering. In dit artikel is een speci-
fieke definitie opgenomen voor hoogte van de windturbine.  

5.3.2 Bestemmingsregels 

In het hoofdstuk Bestemmingsregels van de planregels zijn naast de bestemming 
voor het windturbinepark ook de onderliggende, intact blijvende bestemmingen 
opgenomen. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van aanduidingen om toege-
staan gebruik nader te specificeren. In dit bestemmingsplan komen alleen de vol-
gende bestemmingen voor: 
 
Artikel 3 Bedrijf – Windturbinepark 
De bestemmingsvlakken ‘Bedrijf – Windturbinepark’ maken de oprichting en be-
drijfsmatige exploitatie van een windturbinepark bestaande uit 6 windturbines mo-
gelijk.  
De bestemmingsvlakken zijn groter ingetekend dan de fundering van de windturbi-
nes, om in de bouwfase nog enige schuifruimte te hebben.  
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Binnen de bestemmingsvlakken ‘Bedrijf – Windturbinepark’ zijn ook enkele bijbe-
horende voorzieningen toegestaan, zoals onderhoudswegen, kraanopstelplaatsen, 
een transformatorstation en bekabeling. Ook tijdelijke voorzieningen ten behoeve 
van aanleg en onderhoud van het windpark zijn toegestaan. Denk hierbij aan ver-
lichting, nuts- en verkeersvoorzieningen en voorzieningen t.b.v. bouwinstallaties. 
De onderliggende agrarische functie blijft intact voor zover dit niet strijdig is met de 
benodigde activiteiten en voorzieningen van de windturbine. 
 
Bouwregels 
Omdat de exacte afmetingen van de te plaatsen windturbines niet bekend zijn ten 
tijde van het opstellen van het bestemmingsplan is voorzien in enige flexibiliteit, 
door middel van minimale en maximale maten. 
➢ Ashoogte: minimaal 155 meter, maximaal 180 meter (aangegeven in de le-

genda, in de versie die op ruimtelijkeplannen komt, zal deze op de plankaart 
zichtbaar zijn); 

➢ Rotordiameter: minimaal 155 meter, maximaal 180 meter. 
 
Voorwaardelijke verplichtingen 

➢ Natuurversterkingsplan: Op basis van de Omgevingsverordening Gelderland 
is het verplicht om een natuurversterkingsplan op te stellen. Deze is ten tijde 
van dit voorontwerp nog niet uitgewerkt. De voorwaardelijke verplichting 
waarborgt dat het natuurversterkingsplan is uitgevoerd voordat de turbines 
in gebruik worden genomen.  

➢ Mitigatie slagschaduw: Deze verplichting waarborgt dat een woning niet 
meer dan dertig minuten slagschaduw per jaar ontvangt. 

 
 

 
Artikel 4 Waarde– Nieuwe Hollandse Waterlinie 
De bestemmingsvlakken komen overeen met de archeologische waarde ‘Nieuwe 
Hollandse Waterlinie’. Gronden met deze waarde zijn bestemd voor de bescher-
ming en veiligstelling van de cultuurhistorische waarden van de NHW. De gebieden 
die bestemd zijn voor de windturbines zijn tevens bestemd voor deze waarde. 

 

5.3.3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti dubbeltelregel 
De anti dubbeltelregel voorkomt dat dezelfde gronden meerdere keren in aanmer-
king mogen worden genomen bij het verlenen van (verschillende) omgevingsver-
gunning voor het bouwen, waardoor bebouwingsmogelijkheden onbedoeld kun-
nen worden verruimd. Het opnemen van deze regel is verplicht op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 
Artikel 6 verhouding met bestemmingsplannen 
Op de locaties waar de enkelbestemming ‘Bedrijf – Windturbinepark’ is opgenomen  
komen de geldende bestemmingsplannen in het gebied te vervallen. Op de locaties 
waar uitsluitend gebruik is gemaakt van dubbelbestemmingen en/of (gebieds)aan-
duidingen, gelden deze naast de vigerende bestemmingen. Op deze manier worden 
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de twee onderliggende bestemmingsplannen minimaal aangetast. Het nieuwe be-
stemmingsplan en de geldende bestemmingsplannen bestaan dus naast elkaar als 
zelfstandige documenten, die tezamen de situatie beschrijven. 
 
Artikel 7 Algemene aanduidingsregels 
Gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – windturbine’ 
Het bestemmingsplan kent een specifieke aanduiding voor de gronden waarover de 
wieken kunnen draaien. Met deze aanduiding wordt deze overdraai mogelijk ge-
maakt naast de geldende bestemmingen en/of aanduidingen. 
Binnen deze vrijwaringszone is ook ander gebruik t.b.v. het windpark toegestaan, 
zoals opstelplaatsen voor bouw en onderhoud van de windturbines, een transfor-
matorstation en infrastructuur. 
 
Gebiedsaanduiding ‘overige zone – inkoopstation’  (nog niet ingetekend) 
Ter hoogte van deze aanduiding is tevens een inkoopstation toegestaan. 

 
Gebiedsaanduiding ‘overige zone – parkinfrastructuur’   (nog niet ingetekend) 
Op betreffende gebiedsaanduiding zijn toegangs- en onderhoudswegen toegestaan 
en eveneens kabels en leidingen, benodigde bouwwerken en eventuele waterhuis-
houdkundige voorzieningen. De wegen mogen maximaal 5 meter breed zijn. 

5.3.4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 8 Overgangsrecht 
Het overgangsrecht is van toepassing op bebouwing en gebruik dat al bestond bij 
het opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder 
bepaalde voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of dit strijdige gebruik 
worden voortgezet of gewijzigd. 
 
Artikel 9 Slotregel 
De slotregel geeft aan hoe de regels van het plan worden aangehaald. De slotregel 
wordt gevolgd door het vaststellingsdictum.  
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Windparken dragen bij aan de terugdringing van de CO2-uitstoot en bieden een al-
ternatief voor fossiele brandstoffen. Vaak blijkt dat wanneer omwonenden ook fi-
nancieel kunnen participeren in een windpark, het lokale draagvlak voor windener-
gie toeneemt. Dit heeft alles te maken met een gevoel van eerlijke verdeling van 
lusten en lasten.  
De initiatiefnemers, ontwikkelaar Eneco en Coöperatie Vrijstad, vinden het belang-
rijk om omgevingspartijen te betrekken bij de ontwikkeling van Windwinning Cu-
lemborg. Naast de formele procedure is voor dit windpark een aanpak uitgewerkt 
om met elkaar in dialoog te gaan over de ontwikkeling middels periodieke gebied-
stafels. Zo is de wens van de gebiedstafel (Windwinning) voor een kleiner aantal 
hogere windturbines meegenomen in de keuze voor het Voorkeursalternatief. 
Daarnaast zal initiatiefnemer ten minste de NWEA richtlijn met betrekking tot om-
gevingsparticipatie implementeren en is in overleg met de omgeving om verder 
vorm te geven aan mogelijkheden tot participatie in de coöperatie. 
Tenslotte is voor de grondposities een ‘Eerlijk delen’ methode gehanteerd, waar-
door niet allen grondeigenaren in het gebied mét een turbine op hun grond een 
vergoeding krijgen, maar ook participerende grondeigenaren zonder turbine. 
 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

De investeringen en opbrengsten zijn afhankelijk van het windturbinetype dat 
wordt gerealiseerd. Het windpark levert naar verwachting ca. 134 - 164 GWh per 
jaar op. Onder de huidige omstandigheden kan het project in minimaal 15 jaar ren-
dabel geëxploiteerd worden. Dit is tevens de looptijd van de SDE++ regeling (stimu-
lering duurzame energie). Met de SDE++ vult het Rijk de elektriciteitsopbrengsten 
voor de initiatiefnemers aan tot het basisbedrag dat nodig is om de investering te-
rug te kunnen verdienen binnen een redelijke termijn.  
 
De totale kosten van de ontwikkeling worden gedragen door de initiatiefnemers. 
Voor de aanleg van het windpark moeten naast de aanschaf en bouw van de wind-
turbines diverse andere werkzaamheden worden verricht, waaronder het leggen 
van kabels en leidingen en de aanleg van opstelplaatsen en onderhoudswegen. 
 
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en eventuele planschade 
worden verhaald op de initiatiefnemers. Hiervoor wordt een anterieure overeen-
komst gesloten tussen de gemeente Culemborg en initiatiefnemers. 
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6.3 Conclusie 

Het windpark Windwinning Culemborg draagt bij aan de energietransitie door het 
opwekken van circa 134 - 164 GWh duurzame energie per jaar en daarmee tot ver-
minderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Op basis van het voorgaande 
blijkt dat het windpark Windwinning Culemborg milieutechnisch en economisch uit-
voerbaar is. 
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Bijlage 1 Combi-MER 

MER bijlage A Akoestisch onderzoek 

MER bijlage B Slagschaduwonderzoek 

MER bijlage C Onderzoek externe veiligheid 

MER bijlage D Landschappelijke beoordeling 

MER bijlage E Ecologisch onderzoek 

MER bijlage F Slagschaduw cumulatie 

 
 

Bijlage 2 AERIUS-berekening 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


