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1. Inleiding 
 
Op 6 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders van Lingewaard het concept beleidskader gepubliceerd. 
Gedurende 6 weken (van 6 juni tot en met 15 juli) heeft het concept beleidskader voor iedereen ter inzage 
gelegen. Gedurende deze periode heeft iedereen de gelegenheid gehad te reageren op het beleidskader. 
Tevens is door de gemeente een openbare avond georganiseerd op maandag 1 juli 2019. Op deze avond 
waren wethouder Slob en ambtenaren van de gemeente aanwezig om informatie te geven over het 
beleidskader en om vragen te beantwoorden. Ook tijdens deze avond konden aanwezigen een reactie 
achterlaten. 
 
In hoofdstuk 2 zijn de ingediende reacties en vragen samengevat en beantwoord. Daarnaast staat 
beschreven of er naar aanleiding van de reactie of vraag een wijziging van het beleidskader heeft 
plaatsgevonden en zo ja, in welk onderdeel. De reacties en vragen zijn gesorteerd per onderdeel van het 
kader. 
De namen en adresgegevens van particuliere insprekers mogen vanwege de Wet bescherming 
persoonsgegevens niet digitaal publiek worden gemaakt.  
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2. Reacties en vragen beleidskader windenergie 
 

Reactie/vraag Onderdeel Reactie gemeente 
Wijziging 
beleidskader 

Indiener geeft aan dat de samenvatting begint met een zin die 
eindigt met “energietransitie (de transitie naar duurzame 
elektriciteit)”. Energietransitie gaat niet alleen over elektriciteit. 

1. De Energietransitie gaat over de transitie naar duurzame 
elektriciteit en warmte. De tekst is aangepast. 

Ja, samenvatting 

Indiener stelt dat in de samenvatting wordt gesteld: “De 
gemeente Lingewaard staat in beginsel positief ten aanzien van 
windenergie. De gemeenteraad heeft binnen gestelde kaders 
opgeroepen tot een positieve grondhouding ten opzichte van 
windenergie initiatieven”. Indiener vindt dit niet overtuigend 
overkomen, en stellen voor deze tekst te wijzigen. 

1. Deze zin is aangepast in de samenvatting. Ja, samenvatting 

Indiener geeft aan dat de doelstelling van 55% CO2 reductie 
ontbreekt bij Provinciaal beleid (staat ook in Omgevingsvisie) 

2. Deze doelstelling is benoemd in Hoofdstuk 2. De 55% CO2 
reductie staat specifiek benoemt in voetnoot 1. 

Nee 

Indiener geeft aan dat alle locaties, als beschreven in de studie 
van RHDHV, dienen te worden bezien in relatie tot de 
Regionale Energiestrategie van de regio Arnhem/Nijmegen. 

2.1.1 Alle grootschalige initiatieven en mogelijkheden binnen de 
beleidskaders van/voor windenergie en zonne-energie zullen 
worden ingebracht in de RES. 

Nee 

Indiener stelt dat in 2.1.1 wordt gesteld dat “het huidige beleid 
(daterend van december 2015) niet meer actueel is door de 
vele (technische) ontwikkelingen op het gebied van (wind) 
energie en de energietransitie”. De technische ontwikkelingen 
bij windturbines hebben vooral betrekking op de hoogte (en 
daarmee het vermogen) en de geluidproductie. Beleid dat na 3 
jaar niet meer actueel is richt zich onvoldoende op de lange 
termijn. Het beleid moet zodanig geformuleerd zijn dat het niet 
tweejaarlijks moet worden herzien, maar juist voor langere tijd 
duidelijkheid schept voor ontwikkelaars. 

2.1.1 Bij voorkeur herzien we dit beleidskader niet over 2 jaar. 
Ontwikkeling binnen de energietransitie, techniek, 
landelijke/provinciale regelgeving enzovoorts kunnen er echter 
wel toe leiden dat we dit beleidskader moeten aanpassen, om 
het kader werkbaar en actueel te houden. Dit evalueren wij over 
2 jaar. 

Nee 

Indiener stelt dat onder 3.2.1. wordt gesproken over geluid en 
slagschaduw. Met name vragen wij aandacht voor laagfrequent 
geluid dat windturbines produceren en de invloed daarvan op 
de gezondheid van (direct) omwonenden. Aan slagschaduw 
worden wettelijke eisen gesteld, waaraan altijd voldaan moet 
worden. 

3.2.1 Voor elk initiatief zal een Milieueffectrapportage moeten worden 
opgesteld, zoals beschreven in 5.3. In dit MER moeten de 
effecten van de mogelijke windturbines op de omgeving worden 
onderzocht. Onder deze effecten vallen geluid, slagschaduw en 
effecten op de gezondheid. De resultaten van de MER dienen te 
worden getoetst aan de dan geldende wet- en regelgeving. 

Nee 
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Reactie/vraag Onderdeel Reactie gemeente 
Wijziging 
beleidskader 

Indiener stelt dat onder 3.2.2. wordt gesteld dat bij windturbines 
met een tiphoogte van 150 – 240 meter niet meer gesproken 
kan worden over “landschappelijke inpassing”. Betekent dit dat 
deze hoge windturbines niet meer voldoen aan de voorwaarden 
gesteld onder 4.1? 

3.2.2 Moderne windturbines zijn dermate groot, dat deze niet 
landschappelijk in te passen zijn. Dat neemt niet weg dat we 
aandacht moeten hebben voor de landschappelijke inpassing. 
Dit wordt getoetst in ruimte-ateliers, als beschreven in 5.4. 

Nee 

Indiener geeft aan dat in paragraaf 3.3 (Wettelijke kaders) staat: 
“De provincie kan van haar bevoegdheid afzien, waardoor de 
gemeente het bevoegd gezag wordt.” Zeg iets over wanneer de 
provincie dat doet. 

3.3 Dit gebeurt op verzoek van de gemeente. De tekst is 
aangepast. 

Ja, paragraaf 3.3 

Indiener geeft aan dat Park Lingezegen in dit stuk niet 
genoemd wordt. Er wordt gesproken over een goede ruimtelijke 
ordening en zorg voor de kwaliteit van het landschap, waarbij 
bv. wel expliciet de uiterwaarden worden benoemd (als 
uitsluitingsgebied), maar niet wordt gerept over de bijzondere 
betekenis van Park Lingezegen voor de gemeente. Ook bij de 
te betrekken stakeholders wordt het Park niet genoemd. 

4. Niet elk deelgebied en/of deelfunctie van de gemeente is 
opgenomen en beschreven in het kader. Alleen als dit dient ter 
verduidelijking van het gestelde beleid.  
Park Lingezegen is toegevoegd als stakeholder.  

Ja, hoofdstuk 6 

Indiener vraagt zich af waarom de locaties als benoemd in het 
rapport van RHDHV niet genoemd worden als potentiele 
locaties in het Beleidskader Windenergie? 

4. Het rapport van RHDHV geeft een indicatie waar de opwekking 
van windenergie binnen Lingewaard technisch mogelijk zijn, 
zonder dat hier uitvoerig onderzoek naar is gedaan. Het 
overnemen van deze locaties in het beleidskader is daarom 
voorbarig. Het rapport van RHDHV geeft wel helder weer, dat 
de mogelijkheden voor windenergie binnen onze gemeente 
beperkt zijn, zoals benoemd in hoofdstuk 4. 

Nee 

Indiener mist de onderbouwing van uitsluiting Gendtse en 
Bemmelse polder. 

4.1 De Gendtse en Bemmelse polders liggen in een groot, 
aanééngesloten natuurgebied, onderdeel van het Gelders 
Natuur Netwerk. Andere uiterwaarden binnen onze gemeente 
vallen slechts deels binnen het Gelders Natuur Netwerk. 

Ja 

Indiener mist de onderbouwing voor het uitsluiten van solitaire 
windturbines. 

4.1 Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven, wordt onder solitaire 
windturbines verstaan: windenergieprojecten die bestaan uit 1 
windturbine die niet ruimtelijk aansluiten (vergelijkbare 
afmetingen en in een doorlopende opstelling) bij een 
bestaand/vergund project dat zich binnen een straal van 1km 
bevindt. 
Het toestaan van solitaire windturbines zal tot verrommeling van 
het landschap leiden en dit willen we voorkomen. 

Nee 
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Reactie/vraag Onderdeel Reactie gemeente 
Wijziging 
beleidskader 

Indiener stelt dat onder 4.1 twee uitsluitingen worden gegeven: 
• Geen solitaire windturbines 
• Geen windturbines in de uiterwaarden langs de Waal. 
Betekent dit dat twee windturbines nu wel acceptabel zijn?  

4.1 Dit is correct: initiatieven vanaf 2 windturbines zijn acceptabel. Nee 

Indiener stelt dat onder 4.1 wordt gesteld dat windturbines 
gekoppeld moeten worden aan bestaande grootschalige 
infrastructuur en glastuinbouw. Betekent dit dat windturbines 
gekoppeld aan bedrijventerreinen en steenfabrieken dan niet 
toegestaan worden? 

4.1 Als deze bedrijven- en/of fabrieksterreinen niet zijn gelegen aan 
grootschalige infrastructuur (lees: provinciale- en rijkswegen, 
spoorwegen en waterwegen) of niet vallen binnen glastuinbouw, 
dan zijn deze locaties uitgesloten. 

Nee 

Indiener stelt dat onder 4.1 wordt gesteld dat windturbines 
gekoppeld moeten worden aan bestaande grootschalige 
infrastructuur en glastuinbouw. Wordt er geen voorkeur meer 
uitgesproken over windturbines in een lijnopstelling? 

4.1 Er is op voorhand geen voorkeur voor een opstellingsvariant. 
De opstelling zal worden beoordeeld in relatie tot de omgeving 
van het plangebied en worden getoetst in ruimte-ateliers als 
beschreven in 5.4. 

Nee 

Indiener geeft aan dat in paragraaf  4.2 de provincie wat 
negatief beschreven wordt. De gemeente kan prima beschrijven 
dat ze zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor 
windenergieprojecten zonder te suggereren dat de provincie 
niet voldoende rekening houdt met bewoners.  

4.2 Tekst aangepast. Ja, paragraaf 4.2 

Indiener mist in het stuk is het kader dat in grensgebieden, waar 
het gaat om een landschappelijke eenheid die in meerdere 
gemeenten ligt (A15; gebied tussen Bergerden, A325 en 
Betuweroute; het Liemerse grondgebied van Lw), er studie 
verricht moet worden naar een optimale opstelling en inpassing 
in die gehele ruimtelijke eenheid. 

5. De landschappelijke eenheid moet in kaart worden gebracht in 
de ruimte-ateliers. De ruimte-ateliers moeten worden bezien 
vanuit een breed beeld, dus ook buiten de gemeentegrenzen. 
Tekst is aangepast om dit te benadrukken. 

Ja, paragraaf 5.4 

Indiener mist de compensatie van de omwonenden. Nu kan het 
zo zijn dat grondeigenaren die niet eens in het gebied wonen 
een vergoeding krijgen terwijl ze ook niet eens een windturbine 
op de grond krijgen, en omwonenden geen vergoeding krijgen 
(alleen financieel kunnen participeren of meebeslissen over het 
omgevingsfonds). 

5. Optioneel kunnen ook grondeigenaren aangrenzend aan het 
plangebied of in de directe nabijheid van het plangebied worden 
gecompenseerd, afhankelijk van de impact van het initiatief. 
Planschade (welke voor rekening van de initiatiefnemer is) is 
hierbij het minimum. Gebalanceerde verdeling van lusten en 
lasten blijft hierin de leidraad. 
Deze tekst is toegevoegd aan het beleidskader 

Ja, paragraaf 5.6 
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Reactie/vraag Onderdeel Reactie gemeente 
Wijziging 
beleidskader 

Indiener geeft aan dat in de uiterwaarden de beleidslijn grote 
rivieren geldt en het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) van kracht is (Titel 2.4 grote rivieren). 
Windturbines zijn niet riviergebonden activiteiten, en kunnen 
alleen worden toegestaan als er redelijkerwijs buiten het 
rivierbed geen ruimte is (dit dient te worden bezien in relatie tot 
de gehele regio Arnhem/Nijmegen). 

5. Barro valt onder landelijke wet- en regelgeving als benoemt in 
hoofdstuk 5. Tekst aangepast om beleidsregels RWS te 
benadrukken. 

Ja, hoofdstuk 5 

Indiener geeft aan dat bij windturbines langs rijkswegen m.n. 
verkeersveiligheid een rol speelt.  

5. Tekst aangepast om beleidsregels RWS te benadrukken. Ja, hoofdstuk 5 

Indiener geeft aan dat de Beleidsregel voor het plaatsen van 
windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken binnenkort 
vervangen wordt door een nieuwe richtlijn. Dit zal onder meer 
gevolg hebben voor de toegestane afstand tussen een 
windturbine en de vaarweg om te voorkomen dat radarecho’s 
van de rotor op de radarbeeldschermen van de 
binnenvaartschepen worden geprojecteerd. Ik verzoek u alvast 
te anticiperen op deze nieuwe richtlijn. De nieuwe (nog 
concept) richtlijn vertalende naar de nu geplande locatie komt 
dit vermoedelijk neer op een windturbine afstand van de halve 
diameter van de rotor + 30 m achter de lijn door kribbakens aan 
de landzijde.” 

5. Tekst aangepast om beleidsregels RWS te benadrukken. Ja, hoofdstuk 5 

Indiener vraagt wat er wordt gedaan aan burgerparticipatie?  5. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe er bij elk initiatief 
geparticipeerd kan worden door inwoners van Lingewaard en 
eventueel buurgemeenten. De participatie is gericht op 
procesparticipatie en financiële participatie.  

Nee 

Indiener geeft aan dat in Hoofdstuk 5 een beschrijving 
ontbreekt van een veiligheidskader dat aan de initiatiefnemer 
wordt meegeven. 

5. Het veiligheidskader wat van kracht is, is identiek aan de 
landelijke kaders. Hierin wijkt het Lingewaardse kader niet af en 
worden ook geen additionele kaders vastgesteld. In Hoofdstuk 5 
zijn wet- en regelgeving toegevoegd om bepaalde landelijke 
kaders extra aan te stippen. 

Ja, hoofdstuk 5 

Indiener geeft aan dat in hoofdstuk 7 van het handboek 
risiconormering windturbines zijn kaders bepaald m.b.t. 
spoorwegen. Indiener verzoekt daarmee rekening te houden. 

5. Het handboek risicozonering windturbines is toegevoegd aan de 
lijst met landelijke wet- en regelgeving. 

Ja, hoofdstuk 5 

Indiener vraagt aandacht voor de EMC-problematiek. 
Hoogspanningskabels kunnen een negatief effect hebben op 
andere infrastructuur  

5. Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) is toegevoegd aan de 
lijst met landelijke wet- en regelgeving. 

Ja, hoofdstuk 5 
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Reactie/vraag Onderdeel Reactie gemeente 
Wijziging 
beleidskader 

Indiener geeft aan dat de gemeente Lingewaard is gelegen in 
het radarverstoringsgebied van de radar van het Radarstation 
Herwijnen. In verband hiermee zijn er ter voorkoming van 
radarverstoring beperkingen van toepassing voor de bouw van 
hoge gebouwen en overige bouwwerken. De bouwbeperkingen 
binnen het radar-verstoringsgebied zijn vastgelegd in het 
Besluit (Barro) en de Regeling algemene regels ruimtelijke 
ordening (Rarro). Binnen de  gemeente Lingewaard geldt hierbij 
een toetsingsverplichting voor windmolens hoger dan 90 meter 
NAP. 

5. Toetsingsverplichting, Besluit (Barro) en de Regeling algemene 
regels ruimtelijke ordening (Rarro) zijn toegevoegd aan de lijst 
met landelijke wet- en regelgeving. 

Ja, hoofdstuk 5 

Indiener vraagt wat gebeurt er bij geen of te weinig (1 of 2 
personen) animo voor de klankbordgroep? Stel het niet als 
resultaatsverplichting, maar als een inspanningsverplichting. 

5.2 Tekst aangepast van een resultaatsverplichting naar een 
inspanningsverplichting. 

Ja, paragraaf 5.2 

Indiener stelt dat onder 5.2 de klankbordgroep wordt 
geïntroduceerd. Een gedachte die wij van harte ondersteunen. 
Alleen zouden we graag de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van deze klankbordgroep duidelijker geborgd 
willen zien. 

5.2 De beschrijving van de klankbordgroep is uitgebreid en verder 
toegespitst. 

Ja, paragraaf 5,2 

Indiener geeft aan dat de gemeente Arnhem toevoegd dient te 
worden aan de Stakeholders 

6. De gemeente Arnhem is toegevoegd aan de lijst van 
stakeholders. Het concept beleidskader is op ambtelijk niveau 
gestuurd naar de gemeente Arnhem en gevraagd om een 
reactie. 

Ja, hoofdstuk 6 

Indiener mist in het verhaal de afstemming met de omgeving / 
buurgemeenten. 

6. Gemeente Lingewaard voert op regelmatige basis overleg met 
ambtenaren en bestuurders van de buurtgemeenten. Dit 
beleidskader is ook voorgelegd aan de buurgemeenten. Zodra 
er initiatieven worden ingediend zal dit wederom worden 
besproken met de buurgemeenten. De buurgemeenten zijn 
opgenomen in de lijst van stakeholders in hoofdstuk 6. 

Nee 

Indiener geeft aan dat hoofdstuk 6 niet duidelijk maakt welke 
verwachtingen er zijn ten aanzien van de bijdrage(n) van 
stakeholders en wanneer deze verwacht wordt. 

6. Het is lastig om generiek te bepalen hoe en wanneer 
stakeholders betrokken dienen te worden. Zoals beschreven zal 
dit op projectniveau gebeuren in samenspraak met de 
gemeente. Er kan dan ook bepaald worden wanneer 
stakeholders betrokken dienen te worden.  

Nee 
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Reactie/vraag Onderdeel Reactie gemeente 
Wijziging 
beleidskader 

Indiener vraagt of het beleidskader ook van toepassing is op 
kleine windmolens? 

Algemeen Dit beleidskader is alleen van toepassing op grote windturbines 
(vanaf 35 meter). Voor kleine windturbines zullen kaders van 
toepassing zijn die sterk afwijken van de kaders voor grote 
windturbines. De gemeente Lingewaard zal voor kleine 
windmolens een separaat beleidskader opstellen. 
Deze tekst is toegevoegd aan de leeswijzer van het 
beleidskader. 

Ja, paragraaf 2.1.2 

Indiener geeft aan dat in algemene zin het stuk vooral ingaat op 
het ‘hoe’ (proces) en minder op het ‘wat’ (visie op de plaatsing 
van windturbines in de gemeente). Solitaire turbines en de 
uiterwaarden worden uitgesloten, maar er wordt geen beeld 
geschetst van wat wel wenselijk wordt geacht. Aangezien de 
mogelijkheden voor windturbines gezien alle wettelijke 
belemmeringen vrij beperkt zijn, lijkt het mij wenselijk daar aan 
de voorkant zelf een duidelijkere visie op te ontwikkelen. 

Algemeen De keuze voor het "wat" is al genomen door de raad. De raad 
heeft aangegeven welke projecten vanuit een positieve 
grondhouding bezien moeten worden. Het beleid geeft een 
duidelijk kader hoe deze projecten bezien moeten worden. 

Nee. 

Indiener mist de relatie met het traject van de Regionale 
Energiestrategieën (RES) zoals dat momenteel loopt en waarin 
ook juist een samenhangende benadering per regio wordt 
beoogd.  

Algemeen Het locatieonderzoek van RHDHV is ingebracht in de RES. 
Zodra dit beleidskader is vastgesteld door de raad zal het ook 
worden ingebracht in de RES. 

Nee 

Indiener vraagt zich af waarom er geen benodigde capaciteit 
aan windenergie genoemd wordt in het Beleidskader 
Windenergie? 

Algemeen In het kader van de energietransitie zullen we alle bronnen van 
duurzame energie nodig hebben. Op basis van de mogelijke 
locaties voor windenergie en huidige technieken, zouden we 
circa 90% van het elektriciteitsverbruik binnen Lingewaard 
kunnen voorzien met windenergie. De vraag naar elektriciteit zal 
de komende jaren sterk toenemen, door elektrisch rijden, 
warmtepompen, waterstof enz. Dus we gaan er vanuit dan we 
de volledige capaciteit van windenergie kunnen gebruiken in de 
energietransitie. 

Nee 

Indiener stelt dat we als gemeente niet “energieneutraal” 
kunnen zijn, maar wel "CO2 neutraal". Indiener hecht eraan om 
consequent deze term te hanteren. 

Algemeen De term energieneutraal is ontleend uit het GEA en juist 
gekozen om uniform en consequent te zijn. Deze onderbouwing 
is opgenomen als voetnoot in het kader. 

Ja, voetnoot 1 

Waar gaat de elektriciteit van de te plaatsen windturbines naar 
toe?  

Algemeen Dit is afhankelijk van de technische uitvoering van de projecten. 
Doorgaans zal de stroom rechtstreeks aan het elektriciteitsnet 
worden geleverd. 

Nee 

Indiener vraagt zich af hoe de provincie Gelderland denkt over 
dit beleidskader. 

Algemeen De provincie is, net zoals vele andere stakeholders, gevraagd 
om een reactie op dit beleidskader. Elk initiatief zal getoetst 
worden aan provinciaal beleid.  

Nee 
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Reactie/vraag Onderdeel Reactie gemeente 
Wijziging 
beleidskader 

Indiener vraagt zich af welke initiatieven voor windenergie er 
momenteel zijn in Lingewaard? 

Algemeen Er zijn momenteel 3 initiatieven: Steenfabriek Caprice, langs de 
nog door te trekken A15 en langs de Linge ter hoogte van 
Bergerden. Meer over deze 3 initiatieven is te vinden op 
www.lingewaard.nl/windenergie-lingewaard/  

Nee 

Indiener geeft aan zeer tegen het plaatsen van windturbines in 
de drukbevolkte Gemeente Lingewaard te zijn. 

Algemeen Windenergie op land is op dit moment een van de goedkoopste 
en meest efficiënte bronnen van duurzame energie en daarmee 
onmisbaar in de energietransitie. De gemeenteraad van 
Lingewaard heeft zich in het verleden al positief uitgesproken 
over windenergie.  

Nee 

 


