
 
 
 
 
 
 
Agendavragen (vragen ter voorbereiding van een vergadering) art. 34 

Toelichting: 
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.  
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan. 
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.  

Indiener: Ingrid van Dijk, Gemeentebelangen Berkelland 

Datum indiening vraag: 10 januari 2022 
Datum verzending antwoord: Klik of tik om tekst in te voeren. 
 
Politieke avond van: 18-1-2022   
Raadsvergadering van: Klik of tik om een datum in te voeren. 
 
Onderwerp: Herijking RODE beleid 2022 
 
 
Vraag 1: 

Bij punt 1-a-iv wordt gesproken over windmolens van 5,5 MW vermogen. Graag vernemen wij de daarbij 
passende minimale en maximale hoogte van deze windmolens. 
 
Antwoord (in te vullen door college): 

Bij windmolens met een vermogen van 5,5 MW kan gedacht worden aan een ashoogte van 120 tot 170 meter. 
 
*** 
Vraag 2: 

Bij punt 1 –a – v en vi staat: De afstand tussen windmolens en woningen/woonkernen is ‘voldoende groot’. Dit 
is subjectief. Welke maatvoering wordt hier gehanteerd? Heeft de uitspraak van de Raad van State en het op te 
stellen beleid van het Rijk hier invloed op? Zo ja, welke invloed is dit, wat houdt dit in? Zo nee? Wat is de reden?   
 
Antwoord (in te vullen door college): 

De afstand tussen windmolens en woningen wordt objectief bepaald. We betrekken hierbij het onderzoek van 
het RIVM, eventuele andere (nieuwe) jurisprudentie en onderzoek en de landelijke uitwerking naar aanleiding 
van de uitspraak van de Raad van State omtrent windpark Delfzijl (aansluitend bij het Nevele-arrest).  

Als gevolg van de uitspraak Delfzijl maakt de landelijke overheid momenteel een plan-m.e.r. voor de (nieuwe) 
landelijke milieuregels voor windparken. Dit proces is naar verwachting medio 2023 afgerond. De Raad van 
State gaf ook aan dat gemeenten eigen normen kunnen stellen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. 
Daarbij moet wel goed onderbouwd worden waarom die normen gekozen zijn voor het desbetreffende 
windpark. Die motivering moet actueel zijn en specifiek gericht op de situatie van het windpark. 

We willen onze inwoners zoveel mogelijk beschermen tegen overlast van windmolens. Hoe we hieraan vorm 
gaan geven, is onderdeel van het proces om te komen tot een herijkt RODE-beleid.  
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*** 
Vraag 3: 

Bij punt 1 – b – ii staat dat de maatschappelijke tender als basis wordt ingezet voor grootschalige energie-
opwek. Voor welke soorten van grootschalige energie-opwek geldt de inzet van de maatschappelijke tender als 
basis? Graag ontvangen wij per soort grootschalige opwek een overzicht met toelichting van de mate van 
toepassing. 
 
Antwoord (in te vullen door college): 
Zoals gemeld in de kop boven 1.b.1 (i en) ii van ons raadsvoorstel gaat dit uitsluitend over initiatieven die de 
winning van grootschalige windenergie mogelijk maken. Daarnaast geeft alinea 3 onder 1.b.1. van het 
raadsvoorstel aan dat de maatschappelijke tender slechts een middel is, ook andere middelen, zoals 
gemeentelijk eigenaarschap, kunnen helpend zijn om ons doel te bereiken. De basis is een sterke regierol van de 
gemeente. Hoe de uitwerking van een Berkellandse maatschappelijk tender er precies uit komt te zien is 
onderdeel van het proces om te komen tot een herijkt RODE-beleid.   
 
*** 
Vraag 4: 

Onder argumentatie 1-a-1 staat: Duidelijke ruimtelijke uitgangspunten voor grootschalige windenergie. Wij 
horen graag exact van u wat u verstaat onder ‘grootschalige windenergie’. 
 
Antwoord (in te vullen door college): 

Ons raadsvoorstel gaat uit van een cluster van windmolens waarbij een vermogen van een windmolen 5,5 MW 
maatgevend is. Dit valt onder de noemer ‘grootschalige windenergie’.  
 
 
 


