
 

               
 

 
MOTIE 

 
Agendapunt: 10a 
 

Registratienummer: RAAD/21/02914 

Onderwerp: Gevolgen uitspraak Raad van State voor aanvragen voor plaatsing windturbines 
 
De raad van de gemeente Neder-Betuwe in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021; 
 
gehoord de beraadslaging; 

 
constaterende dat: 
- de Raad van State op 30 juni jl. uitspraak deed ten aanzien van een windpark in Delfzijl; 
- deze uitspraak gevolgen kan hebben voor andere windturbineparken; 
- een beoordeling van een inititatief van een windturbinepark alleen op basis van goede ruimtelijke 

normen kan; 
- de Raad van State aangegeven heeft dat voor de landelijke normen een milieubeoordeling moet 

worden gemaakt, en alleen een afweging kan worden gemaakt nadat deze milieubeoordeling is 
uitgevoerd; 

- een gemeenteraad ook zelf normen mag vaststellen waar de initiatiefnemers zich aan moeten 
houden, deze normen goed moeten worden onderbouwd; 

- wij als gemeente bij het vaststellen van de meest recente klimaatnota er bewust voor hebben gekozen 
geen andere normeringen dan de landelijk geldende vast te stellen; 

- de wethouder de toezegging gedaan heeft zodra er juridische kaders vanuit het Rijk komen deze ook 
direct in ons gemeentelijk beleid te verwerken; 
 

 van mening zijnde dat: 
- ons uitgangspunt is te voldoen aan de door de landelijke overheid gestelde doelen, vertaald in de RES, 

waarbij het nodig is dat er duidelijke landelijke normen zijn; 
- deze normen door de uitspraak van de Raad van State nu niet mogen worden gebruikt; 
- het niet wenselijk is om op korte termijn gemeentelijke normen te ontwikkelen, mede vanwege de 

technisch ingewikkelde materie; 
- het derhalve niet mogelijk is om een verantwoorde afweging van aanvragen voor windturbines te doen 

zolang er geen milieubeoordeling is uitgevoerd; 
 
 spreekt uit: 
- zo lang er geen milieubeoordeling van de landelijke normen is uitgevoerd bij besluiten ten aanzien van 

aanvragen voor het plaatsen van windturbines zeer terughoudend en kritisch te zijn; 
- geen lokale dan wel regionale normen te willen ontwikkelen; 
 
verzoekt de griffie: 
- de raden van naburige gemeenten in te lichten over het uitgesproken deel. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Naam/namen en ondertekening indiener(s): 
 
G. Roseboom (SGP) 

 
J.M. van Neerbos (PvdA) 

 
 

 
G.G. van der Lugt (CDA) 
 

A.J.G. Drost (VNB)  

 
Toelichting: 
Voor een toelichting wordt verwezen naar de overwegingen. 
 

 

In te vullen door griffie:            Motie aangenomen 
Leden voor: 14 (SGP, PvdA, CDA, CU, VNB) 
Leden tegen: 4 (GB, VVD) 

 


