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Werkconcept Omgevingsvisie 
Gelderland 

Dynamisch Celderland 

Hoofdstuk 2 l:nergietransitie 
Windener(ie 
Innovatie en wat~ 

2.1 Windenergie 
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Waar foss iele energîe ver van huis uit de bodem wordt gehaald en niet zichtbaar is, wordt de 
meeste hernieuwbare energie ter plekke beNengronds opgewekt en moet een pta.a.ts krijgen 
in het landschap, ln een aantal gebieden zijn functies die moeilijkzijn te combineren met 

windmolens. Voor sommige van deze gebieden worden w indmolens uitgesloten (Nieuwe 

Hotundse Waterlinie, laagvliegroutes). Voor andere gebieden geld een nee tenzij beleid 
(GeldersNa.tuun"Jetwerk) {Groene Ontwikkelingszone daar waar h et ~atura 2000 gebieden 

betreft). Op kaart staan deze zones aangegeven. Dezezones zullen in 2013 in overleg met de 
regio•s nader worden ingevuld, 

Buiten de zone worden de regels over een m inimum aantal. over opstelling in lijnen en 
over een minimale afstand tussen windmolenparken losgelaten, Hiervoor in de plaats 
worden proceseisen gesteld aan h et ontwerp en de vormgeving van windmolenparken in 
samenhang met bet onderliggende l andschap, Voor h et omverpvan een windmolenpark 
wordt een beeldkwaliteitsplan vereist. ln overleg met de regio•s (2013) wordt beslist of 
individuele windmolens worden toegestaan. Hiermeeverwachten we dat we particuliere 
initiatiefnemers en locale en regionale energiebedrijven de ruimte bieden om hun 
activiteiten te ontplooien, 

Oa.t doen wij door 
1. Nadere afspraken over windlocaties met gemeenten worden op de kaan gezet. zodat die in 

proces omgevingsvi.sie kunnen worden vastgelegd, 

2. Om tol no + MegaWan te komen wordt gemeenten gevraagd om met ex na aanbod te 
komen voor wind. conform GS brief. \V ij laten in de gesprekken met de gemeententregio al 

zien wat wij als kansrijke locaties zien (zie punt 3) , 

3. Voor windmolens geldt het 'nee. tenzij" in de gebieden van: 
Celders Natuumeoverk 

N200o 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
waardevol open gebieden 

De provintie ziet deze gebieden als niet- kansrijk voor windmolens, Wel bieden we aan 
om in pilot waar veel draagvlak is voorwind boven bos onderzoek naar wettelijke (on) 
mogelijkheden te doen, Resultaat schept duidelijkheid voor alle locaties binnen Natura 
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4, Overige landschappen zijn geschil<t voor plaatsing windmolens als a.an proceseisen voor 
hinder, draagvlak en oorwerpwordt voldun. 
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