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Geachte heer/mevrouw,
De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) vraagt u, mede namens de Stichting het
Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten, aandacht voor het volgende.
In juni 2016 heeft de NMF Limburg u haar windmolenvisie “Windmolens in Limburg: Oog voor natuur
en landschap” toegezonden. Deze visie biedt een handreiking voor het zorgvuldig meenemen van het
natuur- en landschapsbelang bij afwegingen rondom de selecties van windenergie locaties. Deze visie
maakt tevens inzichtelijk voor welke locaties gerekend kan worden op draagvlak van de natuur- en
milieuorganisaties en bij welke locaties juist niet of in mindere mate. De NMF Limburg heeft daarbij
zorgvuldig geanalyseerd welke gebieden vanuit oogpunt van natuur en landschap uitermate geschikt
lijken voor windturbines en welke vanuit dat oogpunt beter gevrijwaard zouden kunnen blijven.
In het afgelopen jaar hebben de NMF Limburg, het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten
helaas gemerkt dat bij de selectie van windenergie-initiatieven veelal geen rekening wordt gehouden
met effecten op natuur en landschap. Er worden in ieder geval geen bufferzones gehanteerd, ook niet
rondom de meest waardevolle natuurgebieden, niet in termen van uitsluitingen maar ook niet in
termen van risico’s. Dit in tegenstelling tot de erg ruime bufferzones die worden gehanteerd rondom
geluidsgevoelige objecten, zo ook rondom individuele woningen. Wij zijn van mening dat daarmee een
onevenwichtige afweging gemaakt wordt tussen de verschillende belangen die spelen rondom de
plaatsing van windturbines.
In veel gevallen blijkt een zone van 500 m rondom woningen te worden uitgesloten van windturbines
of als risicovol te worden gezien. Wij willen u er daarbij op attenderen dat deze zonering zeker niet
noodzakelijk is in het kader van de Wet Geluidhinder. De uiteindelijke geluidseffecten zijn afhankelijk
van een groot aantal factoren waaronder de hoogte, het type windmolen en het gebruikte rotortype
e.d. De werkelijke geluidseffecten zullen dan ook per initiatief in beeld gebracht moeten worden.
Het uitsluiten van een 500 m zone rondom woningen is dus niet noodzakelijk op basis van wetgeving,
maar leidt er wel toe dat voor windturbines vooral gezocht wordt in de meer onbewoonde wereld. Dit
vinden wij uitermate jammer omdat met deze wijze van selecteren windmolens vooral geplaats zullen
worden in nu net díe gebieden waar de effecten op natuur en landschap groter zijn en waar vogel- en
vleermuissoorten voorkomen die juist erg kwetsbaar zijn voor windturbines. Dit zal bij de provinciale
en lokale natuur- en milieuorganisaties op weerstand stuiten terwijl die partijen vaak juist graag
zouden willen meewerken aan de realisatie van windparken. Zo zouden de NMF Limburg en de
terreinbeheerders juist liever draagvlak willen genereren vóór windparken dan ons tégen deze
ontwikkelingen te moeten uitspreken.
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Het op voorhand uitsluiten van een zone van 500 m rondom individuele woningen beperkt ook te zeer
het zoekgebied en is gelet op de huidige en mogelijk toekomstige taakstelling, niet verstandig. Een
zone van 360 m aanhouden rondom woningen is al niet strikt noodzakelijk, maar lijkt daarbij in ieder
geval meer dan ruim voldoende om als te onderzoeken gebied of als risicogebied te zien. Er zijn ook
verschillende constructies mogelijk om omwonenden mee te laten profiteren van de windparken,
waarmee minder weerstand en meer medewerking mogelijk lijkt.
Voor wat betreft de effecten op natuur willen wij u wijzen op de Europese richtlijnen van het verdrag
van Bonn (deelverdrag EUROBATS), die voorschrijven dat een zone van 200 m rondom alle typen
bosgebieden gevrijwaard dient te blijven van windturbines1. Ook Nederland heeft het verdrag van
Bonn geratificeerd en dient zich te houden aan de betreffende richtlijnen.
Tevens willen wij u wijzen op de cumulatieve effecten van de te plaatsen windturbines in Limburg,
gelet op de Limburgse taakstelling. Wij zijn van mening dat de effecten van de gehele taakstelling op
de natuur inzichtelijk dient te zijn en dat het niet volstaat om alle wind-initiatieven afzonderlijk te
bekijken, zeker niet als een groot deel van de 30 nog te plaatsen molens in bosrandgebieden zullen
worden gerealiseerd.
Onze organisaties zullen zich sterk blijven maken voor de versnelling van de transitie van fossiele
naar hernieuwbare energie. Wij zijn en blijven dan ook bereid om een bijdrage te leveren aan het
genereren van draagvlak voor de plaatsing van windturbines in die gebieden, die vanuit natuur en
landschap het meest geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines. Tevens willen wij graag een
bijdrage leveren aan het opstellen van beleid of anderszins om de energietransitie mogelijk te maken
en te versnellen. Wij worden dan ook graag in een zo vroeg mogelijk stadium van de beleids- en
planvorming betrokken.
Gelet op de (on)mogelijkheden voor duurzame energie, waaronder de plaatsing van windturbines, en
de vele belemmeringen die er verder nog zijn, zouden wij u willen aanraden om niet zozeer alleen op
gemeentelijk niveau te kijken naar de mogelijkheden om als gemeente invulling te geven aan de
energietransitie, maar vooral op regionaal en provinciaal niveau. Het is bijvoorbeeld mogelijk niet
realistisch om in elke gemeente een windmolenpark te willen realiseren of om bijvoorbeeld met
geothermie aan de slag te gaan. De ene gemeente kent namelijk veel belemmeringen voor een
specifieke vorm van duurzame energieopwekking terwijl er in een andere gemeente meer plaats voor
blijkt te zijn of juist weer meer ruimte is voor andere vormen van duurzame energieopwekking.
Wij hopen dat u bovenstaande opmerkingen wilt betrekken bij het verder vorm geven van de invulling
van vormen van duurzame energieopwekking binnen uw gemeente.
Hoogachtend,
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg,

Ir. J. H. Heijnen - directeur
Mede namens
- Stichting het Limburgs Landschap
- Vereniging Natuurmonumenten
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Bron: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects, EUROBATS, Rodrigues et al.
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