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Kennis nemen van: 
De stand van zaken met betrekking tot windenergie. 
 
Inleiding 
In het voorjaar 2010 is door KEMA een haalbaarheidsstudie (quick scan) windenergie uitgevoerd. De 
opdracht van de gemeente Zaltbommel was om twee locaties (bedrijventerrein De Wildeman en langs 
de A 2) te onderzoeken op de mogelijkheden voor het plaatsen en exploiteren van windturbines. De 
keuze voor deze twee locaties is ingegeven door de landelijke en provinciale voorkeur om windparken 
te bundelen nabij infrastructuur en bedrijvigheid. Wij onderschrijven deze voorkeur.  
 
Er liggen een drietal zoekzones voor windenergie uit de Provinciale Structuurvisie (voorheen 
streekplan) in het westen van Zaltbommel. Deze gebieden liggen echter in de open velden van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Inmiddels zijn deze gebieden beschermd, waardoor de bouw van 
windturbines niet of nauwelijks meer mogelijk is. 
 
Uit de quick scan blijkt, dat in principe voor beide locaties (De Wildeman en langs de A2) kansen zijn 
voor windenergie. De locaties sluiten ook aan op de criteria van het landelijke en provinciale beleid 
voor windenergie. Diverse nadere onderzoeken zijn echter nodig. In verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 is de uitwerking van een vervolgtraject uitgesteld tot de 
installatie van een nieuw gemeentebestuur.  
 
De provincie heeft in mei - juli 2010 met wethouders Milieu en RO van diverse gemeenten gesprekken 
gevoerd om na te gaan in hoeverre zij positief staan tegenover windenergie. De reden voor een 
gesprek was, dat voor het realiseren van de provinciale winddoelstelling, 140 Megawatt1 (MW) in 
2015, de samenwerking met gemeenten nadrukkelijk nodig is. In juli 2010 heeft het gesprek in onze 
gemeente plaatsgevonden met de twee betrokken wethouders (Milieu en RO). Door de wethouders is 
een positief signaal gegeven ten aanzien van windenergie. Tijdens het overleg werd door de provincie 
geadviseerd om de invloed van windturbines op het nabijgelegen Natura 2000-gebied (De Kil van 
Hurwenen) en Flora /Faunawetgeving nader (door de provincie) te laten bestuderen.  

                                                      
1 Eén windturbine levert ca. 2 à 3 MW op. Het gaat dus in totaal om 50 à 70 turbines in Gelderland. 
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In een gesprek d.d. 18 november jl. met o.a. de portefeuillehouder Milieu hebben twee medewerkers 
van de provincie de uitkomsten van de nadere bestudering toegelicht. Hieruit blijkt dat de locatie nabij 
de A2 voor wat betreft Natura 2000 vele malen kansrijker is dan op De Wildeman. Daarnaast kwam in 
dit gesprek ook naar voren dat de radar in Herwijnen op dit moment het meest bepalend is voor de 
toegestane hoogte van de windturbines. Een onderzoek vindt plaats naar de locatie van de radar 
Herwijnen (blijft de radar op deze locatie of niet). Daarnaast wordt de regelgeving omtrent de radar 
(dus ook de radar in Herwijnen) aangepast.  
Voordat dieper op de locaties ingegaan kan worden, moet gewacht worden op uitkomsten van het 
onderzoek en de aanpassing van de regelgeving (m.b.t. vaststellen mate van verstoring van 
windenergie op de radar), omdat dit bepalend is voor het vervolgtraject. Op zijn vroegst zal pas over 
vier maanden hierover meer duidelijk worden. In het voorjaar van 2011 hopen wij uw raad nader te 
kunnen informeren over de (on)mogelijkheden van windenergie in de gemeente Zaltbommel.  
 
Kernboodschap 
Kennis te nemen van de stand van zaken rondom windenergie. 
 
Consequenties 
Klimaatneutraal  
Windturbines leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2 reductie. Een windmolenpark met 5 
windturbines van 3 MW levert groene stroom aan circa 9.000 huishoudens. De gemeente Zaltbommel 
heeft 10.000 particuliere huishoudens. Met een windmolenpark wordt een belangrijke stap gezet 
richting een klimaatneutrale gemeente Zaltbommel.  
 
Maatschappelijk draagvlak  
Het is belangrijk om burgers / bedrijven te informeren over en te betrekken bij windenergieprojecten 
vanaf het moment, dat daadwerkelijk ingezet gaat worden op het realiseren van een windmolenpark in 
de gemeente Zaltbommel.  
 
Communicatie 
Zie onder maatschappelijk draagvlak.  
 
Bijlagen 
Bijgevoegd 
• Kaart ligging zoekzones windenergie in gemeente Zaltbommel 
 
Ter inzage in de Leeskamer 
 
 
Status en procedure informatienota 
Het college en de burgemeester kunnen u op uniforme en bondige wijze informeren via een 
informatienota. Dat kunnen zij op eigen initiatief doen of om dat u er om heeft gevraagd. U hoeft over 
de informatienota geen besluiten te nemen; het gaat om de uitoefening van bevoegdheden van het 
college c.q. de burgemeester. 
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