
MOTIE

Raadsvergadering 
van : 1 juli 2021
Onderwerp : Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort 1.0

Ondergetekende,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021 over de Regionale 
Energiestrategie Regio Amersfoort 1.0.

Overwegende dat: 
 Er in de RES 1.0 meerdere windmolens geprojecteerd staan op het grondgebied van de 

gemeente Woudenberg;
 Inwoners van onze gemeente zich ernstig zorgen maken over een schadelijk effect van 

windmolens op de gezondheid van omwonenden;
 Er in de RES 1.0, als het gaat om effecten van windmolens op de gezondheid, alleen wordt 

aangegeven dat onderzoeken naar de gezondheidseffecten van belang zijn, maar er nog 
geen rekening mee wordt gehouden in de plannen;

 Het RIVM recent heeft aangegeven dat mensen last van windmolens kunnen hebben als ze 
dicht bij de bebouwde kom staan, met name vanwege slaapverstoring;

 Windmolengeluid volgens het RIVM bij een gelijk volume een stuk vervelender is dan 
bijvoorbeeld autoverkeer op een snelweg;

 Inwoners in het buitengebied net zo veel recht op een gezonde leefomgeving hebben dan 
mensen in de bebouwde kom;

 Urgenda – nota bene – stelt dat we op land al genoeg windmolens hebben;
 De Raad van State stelt dat in Nederland ten onrechte een milieueffectbeoordeling voor 

winmolens wordt nagelaten;
 De Raad van State ook stelt dat een gemeenteraad in een bestemmingsplan eigen normen 

kan stellen, mits goed gemotiveerd;
 Buurgemeente Scherpenzeel haar Energievisie in januari 2021 heeft vastgesteld  waarin de 

afstand tussen de windmolen en de dichtstbijzijnde woning minimaal 10x de ashoogte 
dient te bedragen;

 Het college in de beantwoording van vragen van de raadscommissie van 1 juni heeft 
geantwoord dat we voldoen aan wet- en regelgeving, die slechts circa 4 keer de ashoogte 
voorschrijft. 

 We daarmee echter een grote uitzondering in Europa vormen, omdat de meeste andere 
landen een afstand hanteren die minimaal 2,5 keer groter is;

 We geen te grote risico’s willen nemen voor onze inwoners als dat niet aantoonbaar nodig 
is.

Draagt het college op:
om tot nader order – bijvoorbeeld als meer bekend is over de milieubeoordeling van het rijk - voor 
windmolens op het grondgebied van de gemeente Woudenberg hoger dan 25 meter een minimale 
afstand tot bebouwing van minimaal 10 maal de ashoogte te hanteren. 

Woudenberg, 1 juli 2020

H.M. van Veldhuizen, lid SGP-fractie
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