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Locatie: Waarom is het juist deze locatie?
•

Ruimtelijk

•

De locatiekeuze voor de windturbines is van cruciaal belang. Windturbines van een dergelijke omvang hebben ruimtelijk een behoorlijke impact. Om deze reden is
aandachtig onderzocht op welke plaatsen de 3 windturbines geplaatst kunnen worden. Hierbij is gekeken naar voldoende (wettelijke) afstanden tot woningen,
natuurgebieden en risicovolle installaties.

•

De locatie van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen voldoet aan al deze eisen. Daarbij is ook gekozen voor een locatie die aan de rand van de gemeente ligt en zoveel
mogelijk langs bestaande infrastructuren. Daarnaast is er voor de plaatsing ook gekeken naar voldoende onderlinge afstand en de positionering t.o.v. de
hoofdwindrichting (om meer duurzame energie te genereren). De turbines hebben zoveel als mogelijk een vrije aanstroming van de wind uit zuidwestzuid. Dit is de
overheersende windrichting in Nederland.

•

Beleidsmatig

•

Windenergielocatie Lage Rooijen draagt bij aan de nationale doelstelling om CO2 te besparen en duurzame energie op te wekken en draagt bij aan de concrete
doelstelling van 6.000 MW op land in 2020.

•

De locatie past ook in het provinciaal beleid met een bijdrage aan de provinciale doelstelling van 230,5 MW voor windenergie en voldoet aan de plaatsingscriteria
van de provincie.

•

Formeel valt het burgerwindpark met een opgesteld vermogen van meer dan 5 MW onder de verantwoordelijkheid van de provincie (bevoegd gezag). In overleg
van de gemeente met de provincie is echter besloten het bevoegd gezag over te dragen aan de gemeente, omdat de gemeente graag de regie in de
bestemmingsplanwijziging wil dragen.

•

Het plangebied ligt binnen het gebied dat in de provinciale omgevingsvisie is aangeduid als “Windturbines mogelijk”. In deze gebieden ziet de provincie op
voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie. In overleg met gemeenten kunnen in deze gebieden windenergielocaties worden
vastgesteld die kunnen worden toegevoegd aan de Omgevingsvisie.

•

Omdat de opbrengst meer dan 5 MW is, geeft de provincie voorkeur aan de ontwikkeling nabij bestaande infrastructuur (zoals snelwegen en industrieterreinen).

•

De gekozen locatie voldoet hieraan: ligt aan de rand van de gemeente direct nabij de snelweg, dijkring en in de buurt van het industrieterrein.
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Locatie: Waarom geen molens bij de Hurwenense kil
•

We zien hier 4 a 5 roofvogels per dag vliegen (dit in tegenstelling tot in de Hurwenense kil waar er soms 1
wordt gezien).

Antwoord:
Er is ecologisch (veldwerk)onderzoek gedaan en zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Hierbij is ook
gekeken naar (roof)vogels. Uit onderzoek is gebleken dat er geen significante negatieve effecten te verwachten
zijn.

Het gebruik van het windpark leidt tot een voorzienbare jaarlijkse sterfte binnen 9 verschillende vogelsoorten.
Effecten op de gunstige staat van instandhouding van betrokken vogelsoorten is uitgesloten. Voor deze
9 andere vogelsoorten: Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Wilde eend, Kievit, Kokmeeuw en
de Stormmeeuw. Voor deze soorten is door de provincie Gelderland een Wnb-beschikking afgegeven.
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Locatie: Soortenlijst Wnb-ontheffingsaanvraag
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Locatie: Waarom geen molens bij de Hurwenense kil
•

Waarom geen molens bij de Hurwenense kil, openste plek van Maasdriel zonder woningen?

Antwoord:

De Hurwenense Kil wordt aangemerkt als Natura2000-gebied, Gelders Natuurnetwerk en een rustgebied voor
winterganzen. Natura2000-gebieden kennen een streng beschermingsregime. In de Omgevingsvisie Gaaf
Gelderland wordt het gebied zowel aangeduid als 'Windenergie niet kansrijk' en 'Windenergie uitgesloten
(wettelijk of provinciaal belang)'. De locatie van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen wordt juist aangeduid als
'Windenergie mogelijk'.
Op basis van ons onderzoek blijkt de locatie Lage Rooijen de beste locatie te zijn voor windenergie en voldoet
aan alle wettelijke eisen en beleid. De locatiekeuze voor de windturbines is van cruciaal belang. Windturbines
van een dergelijke omvang hebben ruimtelijk een behoorlijke impact. Om deze reden is aandachtig onderzocht
op welke plaatsen de 3 windturbines geplaatst kunnen worden. Hierbij is gekeken naar voldoende (wettelijke)
afstanden tot woningen, natuurgebieden en risicovolle installaties.
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Locatie: Waarom geen molens bij de Hurwenense kil
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Locatie: Waarom geen molens bij de Hurwenense kil
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Locatie: Waarom geen molens bij de Hurwenense kil
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Locatie: Waarom geen molens bij de Hurwenense kil
•

Het oudste (staats)natuurgebied van Nederland (1921) is tegelijkertijd een van de mooiste. Het gebied is in
zijn huidige vorm ontstaan in het jaar 1639. De uiterwaarden en zandgaten zijn een paradijs voor allerlei
soorten vogels. In de winter is het gebied afgesloten voor wandelaars, omdat er dan grote hoeveelheden
trekvogels neerstrijken. Het landschapsbeeld van deze uiterwaarden wordt bepaald door combinaties van
water, open grasland en reliëf met verspreide heggen en bomen.

Antwoord:
Lage Rooijen is een groen gebied, maar geen natuurgebied. Het gebied wordt door ecologen als volgt
gekarakteriseerd: ‘Het plangebied en de omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door agrarisch gebied
met boomgaarden, met o.a. appels en peren, maïsakkers en enkele graslanden’. Alleen de uiterwaarden, aan
de andere kant van de dijk, hebben volgens het bestemmingsplan een gebiedsaanduiding Gelders
Natuurnetwerk (GNN). Echter, ook nog steeds getypeerd als een gebied met enkelbestemming ‘Agrarisch met
waarden’. Op geen enkele wijze wordt het GNN echter geraakt door dit windinitiatief.
De provincie heeft ook aangegeven dat Lage Rooijen de voorkeur geniet ten opzichte van een aantal andere
locaties die langs de A2 liggen. Het ligt namelijk dichtbij de snelweg, de impact op natuur is daardoor minder
groot en geen weidevogelgebieden. Dit blijkt ook uit de natuurtoets.
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Communicatie: Hoe is geïnformeerd over de locatiekeuze?

Binnen Maasdriel liggen meer locaties die geschikt zijn. Allemaal ook met de nadelen
die aan windenergie verbonden zijn. Maar op basis van een vergelijking aan de hand
van objectieve criteria scoort Lage Rooijen goed als de locatie met de minste impact op
de leefomgeving. Deze locatiekeuze is door de gemeenteraad besproken op 20 juni
2019, zie bijlage 6 van het raadsvoorstel. Mede op grond van dit locatieonderzoek heeft
de gemeenteraad in juni 2019 besloten akkoord te gaan met planologische
medewerking om deze beste locatie te onderzoeken. Vervolgens is in al onze
communicatie-uitingen deze locatie gecommuniceerd. Met name op de informatie- en
dialoogbijenkomst op 6 mei 2020 is hier ook expliciet aandacht voor
geweest."Windmolens zijn een prima invulling in deze oksel van de A2!" was feedback
die wij daar ontvingen.
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Communicatie: In hoeverre zijn inwoners op de hoogte
Hoe is het mogelijk dat er zoveel inwoners van Maasdriel niet of
nauwelijks op de hoogte zijn van de plaatsing van de windturbines?
De wethouder heeft de gemeenteraad aanvullende informatie verstrekt
over alle communicatie naar de inwoners vanaf 2019 en alle
gelegenheden inzichtelijk gemaakt waarop de gemeenschap de
hand is gereikt om zich te informeren of in dialoog te gaan met de
initiatiefnemers. De meerderheid in de raad heeft dit als
ruim voldoende beoordeeld en betrokken bij het positieve besluit van
de gemeenteraad op 25 november 2020.
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Onderzoek: Zijn de dijken bestand tegen de trillingen.
• Is daar onderzoek naar gedaan?
• Voor de Watervergunning is een kwalitatieve dijkveiligheidsstudie
uitgevoerd met een trillingsprognose en een stabiliteitsanalyse. Dit
onderzoek is uitgevoerd door het Ingenieursbureau INPIJN-BLOKPOEL en
getoetst door het Waterschap Rivierenland in het kader van Waterwet. De
onderzoeken betreffen zowel de effecten op de dijk als gevolg van
heiwerkzaamheden tijdens de aanleg alsmede de effecten op de
Hoenzadrielsedijk als gevolg van de trillingen door de windturbines tijdens
de exploitatiefase.
• De conclusie van het onderzoek is dat de effecten op de dijk zowel tijdens
de aanleg als tijdens exploitatie ruimschoots binnen de gestelde eisen
vallen. Wel wordt aanbevolen om tijdens de uitvoering van het heiwerk de
dijk te monitoren.
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Onderzoek: Maasdriel wordt omsingeld door molens. Ontstaat
hierdoor een andere windbeweging?
• Wat gaat dit met ons leefgebied doen? Plus onderzoekingen/ Studies
hierover.
• Uit onderzoek blijkt dat de effecten van de windturbines op de
luchtstroming nauwelijks meer merkbaar zijn op een afstand groter dan 8
keer de rotordiameter. Daarbij zijn deze alleen merkbaar in het luchtruim
achter de rotor, dus op grote hoogte. In het verleden is daar veel
onderzoek naar gedaan, met name bij de Proefwindcentrale van de SEP in
Sexbierum in de jaren negentig. Voor het windpark bij Lage Rooijen
betekent dit dat die effecten merkbaar zijn op een hoogte tussen de 75 en
220 meter en een afstand van maximaal 1,2 km vanaf de windturbines.
• In de praktijk blijkt de windstroom vooral beïnvloed te worden door
hetgeen dicht bij de grond staat (gebouwen, bomen, struiken, dijken e.d.)
en niet door de windturbines.
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14

Bouw: Waarom mag er zoveel beton de grond in?
•

Boeren hebben met veel milieuregels te maken en doen veel voor de weidevogels. Waarom mag er dan
zoveel beton in de grond.

•

Ook het windpark moet voldoen aan strenge milieuregels. Dat is ook de reden dat er zoveel
milieuonderzoek is gedaan. Uit de vergunningen blijkt dat het windpark aan alle eisen voldoet op het punt
van de milieuregels.
Overigens is de hoeveelheid beton die de grond ingaat relatief beperkt. De betonplaat zelf steekt een stuk
boven het maaiveld uit waarschijnlijk en daaronder zitten heipalen. Met de gemeente is verder
overeengekomen dat na afloop van de exploitatieperiode van ca. 25 jaar de betonplaat volledig verwijderd
wordt.
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Bouw: Hoe wordt er rekening gehouden met de dassen?
•

In het aanvullend natuuronderzoek van Bureau Waardenburg kunt u lezen hoe wij hier bij de bouw van de
molens rekening mee moeten houden. Vervolgens is hier door de zienswijze van de werkgroep Kleine
Marterachtigen van de Natuurwacht Bommelerwaard door de provincie, door B&W en door raadsfracties
nog eens heel goed naar gekeken. De provincie beargumenteert als bevoegd gezag dat wanneer de
maatregelen in acht worden gehouden het wettelijk gezien in orde is.

•

Duidelijk is dat het ongeschikt verklaren van de locatie niet aan de orde is, waar het bij de beoordeling om
gaat is welke maatregelen genomen moeten worden om bij de bouw van de molens aan de mogelijke
gevolgen voor de leefomgeving van marterachtigen en de das tegemoet te komen. Wij zijn met
de werkgroep constructief in gesprek over welke verbeteringen t.o.v. wat al is voorgeschreven nog mogelijk
zijn.
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Gezondheid: Wat is de impact van het laagfrequente geluid?
• Wat doet dit met onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst? Betreft hun gezondheid.
• In de wetgeving is voor windturbines in de norm voor de geluidbelasting uitgegaan van windturbinegeluid
en de mate van hinderlijkheid die wordt ervaren op basis van empirisch onderzoek. Daarbij is ook rekening
gehouden met het optreden van laagfrequent geluid, dat altijd een onderdeel van het geluidspectrum van
windturbinegeluid is. Nederland heeft geen specifieke vastgestelde norm voor laagfrequent geluid waaraan
moet worden getoetst.
Het RIVM heeft op verzoek van de GGD’en een aantal jaren geleden de invloed op de beleving en
gezondheid van omwonenden door windturbines onderzocht. Hierin wordt gesproken over het
laagfrequente geluid vanwege windturbines en dat er geen bewijs bestaat dat dit een factor van belang is. Er
is geen aparte beoordeling nodig bovenop de bescherming die de normstelling op basis van dosiseffectrelatie reeds biedt. Meer info op: Geluid van windturbines nader bekeken | RIVM
De mate van bescherming en de normering worden eveneens beschouwd in een literatuuronderzoek naar
laagfrequent geluid van windturbines van RVO (voorheen Agentschap NL). Ook hier zijn geen aanwijzingen
dat het aandeel laagfrequent geluid een bijzondere dan wel belangrijke rol speelt. De Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu concludeert in een brief over laagfrequent geluid: “Laagfrequent geluid draagt
inderdaad voor een klein deel bij in de hinderervaring van windturbinegeluid. Echter, deze hinder acht ik op
een verantwoorde manier voldoende beperkt door de huidige norm.”
Enige mate van hinder is niet uitgesloten, maar op de gezondheid heeft dat geen effect blijkt dus uit
verschillende onderzoeken. Onderzoek naar specifiek laagfrequent geluid is voor Windpark A2-Lage Rooijen
dan ook niet verder beschouwd.
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Gezondheid: Levensgevaarlijk gas, wat zijn de effecten hiervan?
Waar gaat het gas heen dat wordt gelekt door de molens. Dit is erg schadelijk. Het gaat om zwavelhexafluoride die lekt uit de turbines. Dit is
levensgevaarlijk gas, wat zijn de effecten hiervan?

• De Telegraaf concludeert in een artikel van 29 oktober 2019 (Windmolen lekt schadelijk gas) dat het toenemend gebruik van het
gas zwavelhexafluoride - SF6 - een onbedoeld, maar direct gevolg is van de transitie naar duurzame energie. Het artikel baseert
zich op een studie door de Cardiff University naar het Britse elektriciteitsnet wordt aangehaald. Het klopt dat SF6 wordt toegepast
in uiteenlopende onderdelen van het energiesysteem om kortsluiting te voorkomen. Andere fluoride-gassen worden gebruikt in
verhittings- en koelapparatuur, zoals koelkasten, warmtepompen en airconditioners.
• Het onderzoek stelt dat SF6 voornamelijk door lekkages terechtkomt in de atmosfeer. Bij windturbines kunnen deze lekkages
ontstaan door mechanisch falen, slijtage van machines of tijdens onderhoud of ontmanteling van een windturbine. Ter voorkoming
van vrijkomen van SF6 in de atmosfeer wordt het bij reparatie en ontmanteling afgevangen. Vervolgens wordt het hergebruikt in
nieuwe apparaten.
• Onderzoek van WindEurope58 wijst uit dat alle 100.000 windturbines in Europa jaarlijks maximaal 150 kilo aan SF6 lekten in de
afgelopen zes jaar. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse uitstoot van 3.525 ton CO2. Om dit in perspectief te plaatsen: de lekkage van
SF6 vormt slechts fractie, namelijk 0,001%, van de vermeden uitstoot van CO2.

• Er is geen bewijs voor een relatie tussen de eventuele (zeer minimale) lekkage van SF6 uit windturbines en gezondheidseffecten
op omwonenden. Desondanks is het de verantwoordelijkheid van de windsector om het gebruik van SF6 waar mogelijk te
verminderen en waar dit om praktische redenen niet mogelijk is te zorgen dat het risico op lekkages zo klein mogelijk is. Diverse
alternatieven voor SF6 worden momenteel onderzocht, zoals nieuwe combinaties van schone gassen.
• De turbines voor het Burgerwindpark A2-Lage Rooijen worden pas over ca. 2 jaar gebouwd. Wij gaan er vanuit dat dan veilige
alternatieven beschikbaar zijn waardoor dit risico niet meer aanwezig is.
•
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Opbrengst: Hoeveel gewonnen stroom gaat er straks naar
datacentra in Den Bosch.
Wij hebben op dit moment geen afspraken met een datacentrum in Den Bosch over de verkoop van onze
stroom.
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Wat is het verdienmodel en governance?
BV Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is
opgericht door
- Coöperatie Bommelerwaar
- Green Trust

Coöperatie
Bommelerwaar is een
gebiedscoöperatie en
voor 50% eigenaar

Green Trust is
projectontwikkelaar en
voor 50% eigenaar

Participatie
Klankbord
groep
De klankbordgroep
bestaat uit leden uit de
omgeving en adviseert
over participatie, natuur,
ontwikkeling en bouw van
het Burgerwindpark i.o.

Investeren

• Iedereen kan lid worden van Coöperatie Bommelerwaar
• Vanuit Coöperatie Bommelerwaar werken vrijwilligers mee aan de tot standkoming van het
Burgerwindpark.
• Deze vrijwilligers krijgen hoogstens een vrijwilligersvergoeding (besluitvorming algemene
ledenvergadering).
• Coöperatie Bommelerwaar heeft een adviseur ingehuurd van P2 om vanuit de Coöperatie windexpertise in te brengen. Deze expert declareert uren tegen een commercieel tarief.
• 50% van de opbrengst van de windmolens gaat naar Coöperatie Bommelerwaar.
•
•
•
•

Green Trust is een commercieel bedrijf.
Medewerkers van Green Trust werken mee aan de tot standkoming van het Burgerwindpark.
Deze medewerkers ontvangen een salaris.
50% van de opbrengst van de windmolens gaat naar Green Trust.

De omgeving kan tzt investeren in het Burgerwindpark i.o..
In 2021 wordt dit verder uitgewerkt.

Een deel van de opbrengst draagt het Burgerwindpark af aan:
Direct
omwonendenfonds

Het Burgerwindpark i.o. zal aan direct omwonenden een
eenmalige bijdrage geven vanuit het direct omwonendenfonds

Burgerwindparkfonds

Het Burgerwindpark i.o. zal jaarlijks een bijdrage leveren aan het
Burgerwindparkfonds dat wordt beheerd door een stichting i.o.

Door middel van het bezoeken van een website en abonneren op een nieuwsbrief kan de omgeving
zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen
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5
grondeigenaren

De grond wordt gehuurd van 5 grondeigenaren.

Gemeente Maasdriel ontvangt een
plankostenvergoeding en leges van het
Burgerwindpark i.o. en ziet toe op naleving van de
participatieafspraken
De coöperatie ontvangt een voorfinanciering van
de provincie Gelderland voor de ontwikkelkosten
van het Burgerwindpark i.o.
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