
Dag Willemijn, 
Bij deze een aanvulling. 
 
In de bijlage zie je nogmaals de uitsnede uit de Omgevingsvisie, met daar op ingetekend de 
gemeentegrenzen. Zoals eerder besproken, is de Omgevingsvisie het beleidsdocument waarin het 
beleid van de provincie Gelderland voor windenergie en de ruimtelijk implicaties is vastgelegd. De 
eerder opgestelde Windvisie is in de Omgevingsvisie opgenomen. Het planMER wat is opgesteld ten 
behoeve van de Windvisie, is opgesteld ter onderbouwing van de besluitvorming door het provinciale 
bestuur. Het vastgestelde beleid staat in de Omgevingsvisie. 
 
In de notitie Reikwijdte en Detailniveau is deze kaart opgenomen op blz 11, figuur 2.1. 
 
Uitsnede Omgevingsvisie 

• De rode cirkel staat voor ‘Windenergie locaties’. De groene vlakken geven ‘Windenergie 
mogelijk’ weer. 

• De rode cirkel ligt volledig op grondgebied van gemeente Zaltbommel. De groene vlakken 
liggen zowel in Zaltbommel als in Maasdriel.  

• De rode cirkel overlapt met het geel-rood-gearceerde vlak ‘Windenergie aandachtsgebied’ 
i.v.m. de ligging van de gasleiding en rijksweg A2.  
 

Tekst Omgevingsvisie 

• ‘Zaltbommel’ wordt in de Omgevingsvisie expliciet genoemd als ‘Windenergie locatie’. Het zou 
gaan om vier turbines van 2 MW. Dit komt ook terug in het planMER bij de Windvisie. 
Bovendien wordt aangegeven dat voor deze locatie een haalbaarheidsonderzoek is 
uitgevoerd.  

• Bij ‘Windenergie locaties’ is de volgende tekst opgenomen: Dit zijn locaties die de provincie 
ruimtelijk reserveert voor windenergie. Deze locaties kunnen worden beschouwd als 
aangewezen gronden waarvoor draagvlak is bij de betrokken gemeenteraden (uitgezonderd 
Zevenaar). Samen met de bestaande locaties en de locaties in aanbouw (3.2.2.2 
Windenergie: bestaand en in aanbouw), is hiermee voldoende ruimte gereserveerd om de met 
het Rijk afgesproken doelstelling van minimaal 230,5 MW te realiseren. De locaties zijn 
globaal aangeduid op de kaart Windenergie vanuit een weloverwogen zoekproces. Bij de 
nadere invulling van projecten is een afwijking van de aangeduide locaties mogelijk als 
tenminste een deel van de aangeduide locatie wordt benut en de extra benodigde ruimte ligt 
in een gebied waar windenergie conform provinciaal beleid mogelijk is (zie 3.2.2.5 
Windenergie mogelijk).  

 

• Bij ‘Windenergie mogelijk’ staat: 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..  

o Het gaat om een gebied waarin de provincie op voorhand geen belemmeringen ziet. 
Gedacht moet worden aan provinciale doelen (Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
natuur) en wettelijke beperkingen (o.a. hoogspanningsleidingen, bebouwde kommen, 
spoorwegen en rijkswegen). In deze categorie is geen beoordeling gemaakt van 
draagvlak. 

 
 



 


