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Slotconclusie 
De ‘NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU PLAN-MER WINDTURBINEBEPALINGEN‘ (hierna afgekort 
‘NRD’) heeft belangrijke consequenties voor toekomstige plaatsingen van windmolens, maar mist 
detailniveau van wat men mag verwachten in een document dat van belang is van het vervolgen van het 
proces: 
Het document krijgt pas status na indiening van zienswijzen. Vanwege de verwachte vele inbreng, zou 
de volgende versie opnieuw onderwerp voor zienswijze moeten zijn (het zogenaamde ‘peerreview’ 
model).  
Tijdens de ‘Informatiebijeenkomst windturbinebepalingen leefomgeving (voor burgers dd 18-1-2022)’ 
was op veel gestelde vragen namelijk het antwoord ‘daar hebben wij geen antwoord op, hiervoor dient 
een zienswijze worden ingediend’.  
Dit impliceert dat een volgende versie van het NRD (opnieuw) moet worden onderworpen aan 
zienswijzen, alvorens dit een definitieve status kan krijgen.  
 
1. Afstandsnormering 
In paragraaf 5.8 (Onderzoek afstandsnormen) wordt beschreven dat eind februari 2022 resultaat van 
onderzoek naar afstandsnormering (n.a.v. ‘motie Erkens/Leijten’) wordt verwacht. Deze resultaten 
zullen worden meegenomen in de definitieve NRD. Over de wijze en uitslag van het onderzoek is (ons) 
niets bekend. Wij zouden graag in de gelegenheid worden gesteld om inzage te hebben in dit onderzoek 
en zo nodig naar aanleiding daarvan een zienswijze in te dienen, alvorens een definitieve versie wordt 
gepubliceerd.  
 
2. Literatuuronderzoek RIVM 
In paragraaf 6.3 (Gezondheid) wordt beschreven hoe moet worden omgegaan met gezondheidseffecten. 
Het gerefereerd onderzoek betreft enkel literatuurstudies en veldonderzoek van buiten Nederland. 
Bovendien zijn deze studies verricht naar type windturbines van oudere generaties (vaak kleiner in 
omvang en vermogen) en daarmee níét representatief voor de huidige generatie windturbines (zoals 
gerefereerd in paragraaf 4.4 ‘referentieturbine’).  
Met de huidige ontwikkelingen en reeds geplaatste (mega) windturbines in Nederland (bijvoorbeeld 
nabij woonkernen) mag worden verwacht dat het RIVM veldonderzoek binnen Nederland verricht om 
eigen conclusies te trekken m.b.t. gezondheidseffecten.  
 
3. Conflicterende strategieën in grensgebieden 
In paragraaf 6.5 (Grensoverschrijdende milieugevolgen) wordt beschreven dat afspraken gemaakt 
moeten worden bij landsgrenzen.  
Deze afspraken moeten óók worden gemaakt bij grensoverschrijding van respectievelijk RE(K)S- en 
gemeente-gebieden. Initiatiefnemers moeten worden gestimuleerd om nadelige milieugevolgen bínnen 
eigen grenzen te houden (lusten- en lastenverdeling).  


