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Hoofdstuk 1 Voornemen Rijksstructuurvisie ‘Windenergie op Land’  

 

1.1 Waarom de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land? 

Nederland heeft met andere Europese landen afgesproken dat in 2020 14 procent van onze totale 

energievoorziening duurzaam is en  ten opzichte van 1990 de CO2 uitstoot met 20 procent is verminderd. 

Windenergie op land is één van de belangrijkste en goedkoopste duurzame energiebronnen die Nederland 

gaat gebruiken om de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 te halen.  

 

 Het Rijk wil - samen met de provincies - ruimte maken voor 6.000 megawatt  (MW) windenergie op land 

in 2020. Hiervoor zijn veel windmolens nodig. Op dit moment is in Nederland ongeveer 2.100 megawatt 

aan windvermogen opgesteld; dit is voldoende om in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van zo‟n 1.2 

miljoen huishoudens te voorzien. Om de doorgroei naar 6.000 megawatt op land mogelijk te maken, zijn 

nieuwe grootschalige windparken nodig. Dit zijn windparken van 100 megawatt of meer. Het Rijk is voor 

dergelijke grootschalige windparken verantwoordelijk voor de coördinatie van de vergunningverlening en 

de ruimtelijke inpassing via de zogenoemde Rijkscoördinatieregeling (RCR).  

 

Moderne windmolens zijn hoger en moeten verder uit elkaar staan dan bestaande molens. Zo kunnen ze 

optimaal gebruik maken van de wind en produceren ze meer groene stroom dan bestaande windturbines. 

Omdat er veel ruimte nodig is, wordt het steeds belangrijker om in het dichtbevolkte Nederland 

vroegtijdig geschikte gebieden te kiezen voor het plaatsen van windmolens.  Vanwege de invloed die 

grootschalige windparken kunnen hebben op het landschap en de leefomgeving,  wil het Rijk 

grootschalige windenergie concentreren in een beperkt aantal windrijke gebieden en landschappen waar 

windmolens goed passen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar grote haven- en industriegebieden, 

grootschalige open agrarische landschappen, in en langs grote wateren (zoals het IJsselmeer) en langs 

wegen en spoorlijnen. De Rijksstructuurvisie Windenergie op Land legt de keuze voor deze gebieden vast.  

1.2 Doel Rijksstructuurvisie Windenergie op Land 

Het doel van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land is duidelijkheid bieden aan burgers en 

marktpartijen over de gebieden die het Rijk in beginsel geschikt vindt voor grootschalige windenergie  en 

onder welke ruimtelijke randvoorwaarden realisatie van grootschalige windenergie in deze gebieden 

mogelijk is. Aan de ene kant draagt de  Rijksstructuurvisie hiermee bij aan het zeker stellen van de 

duurzame energievoorziening en het halen van de milieudoelstellingen. Aan de andere kant draagt de 

Rijksstructuurvisie bij aan zorgvuldigheid bij de inpassing van grootschalige windenergie in het landschap 

en de omgeving.  

 

De Rijksstructuurvisie komt tot stand in samenspraak met de provincies, gemeenten en de 

waterschappen. In de Rijksstructuurvisie wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het ruimtelijk 

beleid van provincies voor windenergie.  

1.3 Wat regelt de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land?   

De Rijksstructuurvisie Wind op Land:  

- legt de gebieden vast waarbinnen ruimte is voor grootschalige windenergie. Onder grootschalige 

windenergie wordt verstaan windparken vanaf 100 megawatt. Hoeveel molens dit zijn, zal afhangen 

van het type dat door een initiatiefnemer wordt gebruikt. Op dit moment zijn windmolens met een 

vermogen van 3 megawatt  gangbaar, maar in de toekomst zullen wellicht ook vaker molens van 5 

tot 7,5 MW worden opgesteld; 

- geeft aan  onder welke algemene, en indien nodig gebiedsspecifieke, ruimtelijke randvoorwaarden, 

de ontwikkeling van grootschalige windenergie in de gebieden in beginsel mogelijk is  
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- bevat prestatieafspraken tussen rijk en provincies over hoe de windenergieopgave van 6.000 MW 

over de provincies wordt verdeeld. Deze verdeling moet samen leiden tot de realisatie van 6.000 MW 

in 2020, waarbij het zowel grootschalige als kleinschalige windenergie betreft. Zo zal de komende 

jaren duidelijk zijn hoeveel MW er per provincie aan windenergie moet worden gerealiseerd.  

- geeft aan in een zogenoemde uitvoeringsparagraaf wat en door wie (het Rijk en/of andere partijen) 

gedaan kan of moet worden om grootschalige windenergie te realiseren. 

De Tweede Kamer heeft het Rijk verzocht voor het einde van 2012 de Rijksstructuurvisie Windenergie op 

land gereed te hebben. 

1.4 Wat regelt de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land niet? 

De Rijksstructuurvisie Windenergie op Land legt de gebieden vast waar grootschalige windenergie in 

beginsel mogelijk is en onder welke ruimtelijke randvoorwaarden. De Rijksstructuurvisie Windenergie op 

Land heeft nadrukkelijk niet tot doel om de precieze locatie en de opstelling van toekomstige 

windturbineparken in de aangewezen gebieden te bepalen. Dit is pas aan de orde als sprake is van een 

concreet initiatief vanuit de markt. Op het moment dat een individueel project aan de orde is, spelen 

naast de randvoorwaarden uit de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land, ook andere overwegingen  en 

wordt de detaillering nader ingevuld.  

1.5 Kleinschalige initiatieven 

Naast grootschalige windenergie blijven ook kleinschalige initiatieven (minder dan 100 MW) van belang 

om de doelstelling voor duurzame energie te halen. Initiatieven voor windparken van tussen de 5 en 99 

MW opgesteld windvermogen vallen onder provinciale regie,  projecten van minder dan 5 MW vallen 

onder gemeentelijke regie. In deze gevallen is de provincie dan wel gemeente verantwoordelijk voor (de 

coördinatie van) de vergunningverlening en de ruimtelijk inpassing.  

1.6 Relatie lopende initiatieven en de Rijksstructuurvisie  

In sommige gebieden die in het (milieu)onderzoek (plan-m.e.r., zie hoofdstuk 2) worden onderzocht, zijn 

al initiatieven voor het realiseren van windparken via de RCR-procedure gestart. Deze initiatieven worden 

voortgezet.  De relevante informatie uit deze projecten wordt meegenomen in het milieuonderzoek voor 

deze Structuurvisie. Wanneer de structuurvisie gereed is, zijn de daarin genoemde randvoorwaarden 

richtinggevend voor de planvorming van zowel lopende als nieuwe initiatieven in de aangewezen 

gebieden. 

 

Voor lopende initiatieven onder de rijkscoordinatieregeling (RCR) die buiten de zoekgebieden van de 

provincies liggen, geldt dat de Tweede Kamer begin juli de regering heeft gevraagd  om voor zes 

maanden een moratorium  in te stellen. Dit betekent dat in deze zes maanden geen onomkeerbare 

besluiten worden genomen voor de betreffende RCR projecten. Onder onomkeerbare besluiten wordt 

verstaan het ter inzage leggen van het ontwerp-inpassingsplannen. Ook is door de Tweede kamer 

gevraagd om geen nieuwe aanvragen voor grootschalige windparken buiten de zoekgebieden van de 

provincies in behandeling te nemen. De regering wordt verzocht om na deze 6 maanden de 

rijkscoordinatieregeling te hervatten en deze projecten te toetsen aan de rijksstructuurvisie Windenergie 

op Land. Indien deze nog niet gereed is, dient het Rijk zorg te dragen voor de voortgang van de RCR- 

initiatieven, in ieder geval in de provincies die niet meewerken aan de doelstelling van 6000 MW op land 

of niet voldoende ruimte reserveren voor windenergie. Dit betekent dat het Rijk de provinciale gebieden 

voor windenergie in beginsel als uitgangspunt gebruikt voor de Rijksstructuurvisie Windenergie op land 

en dat er gelijktijdig prestatieafspraken gemaakt zullen worden met de provincies over de 6.000 MW. 

Indien de prestatieafspraken niet op tijd gemaakt kunnen worden of niet optellen tot de 6.000 MW heeft 

het Rijk de mogelijkheid om aangehouden RCR‟s buiten de provinciale gebieden in te zetten om de 

doorgroei naar de 6.000 MW alsnog mogelijk te maken. 
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Hoofdstuk 2 Milieuonderzoek (plan-m.e.r.) 

 

2.1  Wettelijke plicht om milieueffecten in kaart te brengen  

Om een definitieve keuze te kunnen maken voor de gebieden te maken die het Rijk geschikt acht voor 

grootschalige windenergie en onder welke voorwaarden,  voert het rijk eerst een aantal onderzoeken uit. 

Op deze manier verzamelt zij de noodzakelijke informatie die het Rijk nodig heeft om een goed 

geïnformeerd en onderbouwd besluit te kunnen nemen.  Een aantal van deze onderzoeken zijn wettelijk 

verplicht. Dit is het geval voor het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu, de zogenaamde 

milieueffectrapportage oftewel plan-m.e.r., en het onderzoek naar effecten op natuur, de zogenaamde 

“passende beoordeling”. De kennisgeving die op 14 september jl. is gepubliceerd in een aantal dagbladen 

en de Staatscourant is de formele start van het milieuonderzoek (zie verder hoofdstuk 3 voor 

procedurestappen milieuonderzoek en verdere proces Rijksstructuurvisie). 

2.2  Doel plan-m.e.r. 

Het milieuonderzoek (plan.-m.e.r.) heeft tot doel om inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van de 

Rijksstructuurvisie Windenergie op Land voor het milieu, landschap en de natuur. Het gaat hierbij zowel 

om de positieve als negatieve gevolgen. 

Met deze informatie draagt het plan-m.e.r. bij aan de afweging welke gebieden, onder welke 

randvoorwaarden en met welke begrenzing opgenomen worden in de Rijksstructuurvisie. Binnen die 

gebieden is de ontwikkeling van grootschalige windenergie (vanuit milieu, natuur en landschap) in 

beginsel op een verantwoorde manier te realiseren. De „passende beoordeling‟, het onderzoek naar 

effecten op de natuur, vormt een onderdeel van het plan-MER (zie paragraaf 2.5 voor een nadere 

toelichting).  

2.3  Te onderzoeken gebieden  

De gebieden die worden onderzocht in het plan-MER, zijn gebaseerd op de besluitvorming tussen de 

ministers van IenM en ELenI en het Interbestuurlijk Provinciaal Overlegorgaan (IPO), de 

koepelorganisatie van de provincies.  Rijk en provincies zijn overeengekomen dat de provinciale  

gebieden voor windenergie het uitgangspunt zijn voor de Rijksstructuurvisie en het plan-m.e.r.. Hiermee 

sluit het Rijk zoveel mogelijk aan bij het bestaande provinciale ruimtelijke beleid voor windenergie en 

reeds lopende projecten voor grootschalige windparken.  

Zoals aangegeven richt de Rijksstructuurvisie zich uitsluitend op die gebieden waar grootschalige 

windenergieprojecten (minimaal 100 MW) mogelijk zijn en waarvoor het Rijk een verantwoordelijkheid 

heeft. Om deze reden worden provinciale gebieden die op voorhand duidelijk te klein zijn voor projecten 

van minimaal 100 MW buiten beschouwing gelaten.  

 

De gebieden liggen in drie regio‟s. Binnen de regio‟s zijn de gebieden op basis van landschappelijke 

kenmerken ingedeeld in categorieën die soms provincieoverstijgend zijn (zie kaart). 

 

De onderzoeksgebieden die worden meegenomen in het onderzoek naar de milieueffecten staan in deze 

fase van het proces vast. Welke gebieden onder welke ruimtelijke voorwaarden definitief worden 

opgenomen in de ontwerp-Rijksstructuurvisie, wordt later besloten (zie hoofdstuk 3). De 

onderzoeksresultaten van het milieuonderzoek worden bij de keuze betrokken. 
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2.4  Werkwijze milieuonderzoek  

Om relevante informatie te verzamelen over de milieueffecten van grootschalige windenergie in de 

onderzoeksgebieden, wordt in het milieuonderzoek voor de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land op 

verschillende manieren naar de gebieden gekeken en achtereenvolgens de milieugevolgen in kaart 

gebracht. Dit wordt het zogenaamde „alternatieven-onderzoek‟ genoemd.  

2.4.1 Alternatieven 

Er worden alternatieven onderzocht die de mogelijkheden (bandbreedte) voor grootschalige windenergie 

in de gebieden laat zien en de milieueffecten hiervan in kaart brengt. Het alternatievenonderzoek begint 

door de onderzoeksgebieden nader af te bakenen aan de hand van een aantal harde wettelijke 

randvoorwaarde, te weten: 

 militaire laagvliegroutes jacht-en lesvliegtuigen,  

 gebieden met een bouwbeperking rond luchthavens, waaronder invliegfunnels,  

 gebieden waar geluidsnormen overschreden worden ten opzichte van aaneengesloten 

woonbebouwing 

 veiligheidszones rondom de bebouwing, buisleidingen, spoor en hoogspanningsleidingen 

In het op te stellen MER worden de minimaal (wettelijk geregelde) afstanden tussen de windturbines en 

bovengenoemde objecten/functies beschreven die moeten worden aangehouden. Op basis van deze 

afstanden worden de gebieden nader afgebakend. 

 

De alternatieven worden op hun milieueffecten beoordeeld  voor een aantal relevante milieuthema‟s (zie 

tabel par. 2.4.2). Ook wordt in een zogenaamde „gevoeligheidsanalyse‟ gekeken naar andere relevante 

ontwikkelingen zoals reeds lopende of ingediende windenergieprojecten en andere (voorgenomen) 

grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. Het betreffen initiatieven of onderwerpen waarover nog geen 

besluit genomen is en waarvan niet zeker is of en hoe deze in de toekomst gerealiseerd worden. Echter, als 

dit wel het geval is, kunnen deze ontwikkelingen en initiatieven wel een grote invloed hebben op de 

ontwikkeling van grootschalige windenergie in de aan te wijzen gebieden.  

 

Er zijn een aantal alternatieven gekozen die variëren in de wijze waarop windenergie in het gebieden en 

het landschap wordt geplaatst: 

 Er is een alternatief waarbij de opbrengst van windenergie wordt gemaximaliseerd: hierin wordt 

verkend hoeveel windturbines er in een gebied kunnen worden geplaatst als naast de harde 

belemmeringen verder geen beleid of principes worden betrokken bij de ontwikkeling van 

windenergie in dat gebied.  

 Er is een alternatief waarbij met name rekening wordt gehouden met natuurgebieden 

(Ecologische Hoofdstructuur, Natura2000, Nationale Parken) om zo inzicht te krijgen in de 

draagkracht van de gebieden. 

 Er is een alternatief dat zich richt op een goede landschappelijk inpassing: er bestaan nog geen 

landschappelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van grootschalige windlandschappen. 

Door in het alternatief „Landschap‟ dergelijke nieuwe randvoorwaarden te verkennen kan worden 

onderzocht of het volstaat om te toetsen aan de huidige wettelijke- en beleidskaders of dat 

aanvullende randvoorwaarden op het gebied van landschap nodig zijn. 

 

Alle alternatieven worden met elkaar en ten opzichte van een zogenaamd referentiealternatief 

vergeleken. Het referentiealternatief betreft de bestaande toestand van het milieu samen met de 

gevolgen van de autonome ontwikkeling. Voor het plan-m.e.r. voor de Rijksstructuurvisie Windenergie op 

Land zijn de autonome ontwikkelingen: de vergunde maar nog niet gerealiseerde initiatieven voor 

windturbines (peildatum 1 september 2012) en de ontwikkelingen voor grootschalige woningbouw, 

bedrijventerreinen, infrastructuur op het nationale en regionale schaalniveau zoals overeengekomen in 

bestuurlijke afspraken tussen rijk en andere overheden. Op basis van een effectbeoordeling van de 

alternatieven wordt uiteindelijk het voorkeursalternatief (VKA) samengesteld. Hierbij wordt ook rekening 

gehouden met de resultaten uit de gevoeligheidsanalyse. Dit voorkeursalternatief bestaat uit een kaart 

met gebieden en ruimtelijke randvoorwaarden.  
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2.4.2 Welke milieugevolgen worden onderzocht?  

Bij het beoordelen van de milieueffecten van de verschillende alternatieven voor de ontwikkeling van 

grootschalige windenergie in de onderzoeksgebieden, is het rijk van plan te kijken naar de volgende 

thema‟s op het gebied van milieu, natuur en landschap . 

 

Thema’s 

 

Beoordelingsaspecten 

Doelbereik De bijdrage aan de doelstelling van 6.000 MW windenergie in 2020. 

Landschap, 

cultuurhistorie  

en archeologie  

 

 

Aansluiting bij landschapskwaliteit en –structuur (schaal, openheid, 

consistentie, herkenbaarheid) 

Compactheid en onderlinge afstand van windturbines en -parken  

Toevoeging van betekenisvolle laag aan landschap  

Effect op de belevingswaarde van het landschap  en op de nationale- en 

internationale betekenis van het landschap (Bron: waardenkaarten Alterra) 

Nationale landschappen, Unesco Werelderfgoed, beschermde stads- en 

dorpsgezichten, wederopbouwgebieden (Visie Erfgoed en Ruimte/SVIR) 

Bekende archeologische waarden, gebieden met hoge archeologische 

verwachtingswaarde, aardkundige waarden, historisch geografische waarden. 

Natuur  

 

 

Risico‟s op significante effecten op beschermde habitats en soorten in 

Natura2000-gebieden (Natuurbeschermingswet) 

PKB Waddenzee, Nationale Parken, Natura 2000, Natuurbeschermingswet  

Aantasting wezenlijke kenmerken/waarden EHS 

Kans op aantasting functionaliteit leefgebied van door Flora- en faunawet 

beschermde soorten en rodelijst soorten 

Overige effecten op fauna (voor zover niet overlappend met bovenstaande) 

Veiligheid Buisleidingen: ligging windturbines t.o.v. veiligheidscontour  

Hoogspanningsleidingen: ligging windturbines t.o.v. veiligheidscontour 

Kwetsbare, beperkt kwetsbare functies: ligging windturbines t.o.v. 

veiligheidscontour 

Risicobronnen inrichtingen: ligging windturbines t.o.v. veiligheidscontour 

Risicobronnen infrastructuur: ligging windturbines t.o.v. veiligheidscontour 

(voor wegen,  scheepvaart, waterkeringen) 

Radarverstoring: ligging windturbines t.o.v. radarbereik en radarinstallatie 

Straalpaden: ligging windturbines ten opzichte van beschermd straalpad 

Laagvlieggebieden: ligging windturbines ten opzichte van (provinciale) 

laagvlieggebieden 

Hinder  Geluidhinder: ligging windturbines t.o.v. gevoelige functies 

Slagschaduw: ligging windturbines tot woonbebouwing  

Ruimtegebruik Bestaande windmolens. Ligging windturbines ten opzichte van bestaande 

turbines (alleen turbines die naar verwachting na 2020 nog rendabel zijn; 

overige turbines kunnen vervangen worden). 

Gevolgen voor andere functies (landbouw, recreatie en toerisme, 

glastuinbouw) 

Ligging windturbines t.o.v. (boven- en ondergrondse) infrastructuur voor 

windenergie  

Meervoudig ruimtegebruik: positieve bijdrage door windturbines langs 

infrastructuur, waterkeringen of op bedrijventerreinen , of land en tuinbouw. 
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2.4.3 Hoe wordt getoetst en vergeleken? 

Bij de beoordelen van de effecten van grootschalige windenergie in de onderzoeksgebieden wordt dus 

uitgegaan van de hierboven genoemde lijst van thema‟s op het gebied van landschap, natuur en milieu. 

De effectbeoordeling vindt plaats op het regionale niveau: effecten van grootschalige windenergie in de 

(combinatie van) zoekgebieden. Of een gebied wel of niet,  of meer of minder,  geschikt is voor 

grootschalige windenergie, wordt in het plan-MER bepaald door de effecten op de thema‟s landschap, 

natuur, veiligheid, hinder en ruimtegebruik in beeld te brengen.  Voor de effectbeoordeling wordt 

uitgegaan van kaartmateriaal dat beschikbaar is op nationaal niveau (bijvoorbeeld de begrenzing van 

Natura 2000 gebieden). Waar nodig wordt dit aangevuld met informatie uit afgeronde provinciale 

structuurvisies, bijbehorende MER-studies en afgeronde MER-studies voor afzonderlijke 

windturbineparken. Zo kan een nadere afbakening van de zoekgebieden plaatsvinden en kan worden 

gezegd onder welke voorwaarden in de zoekgebieden grootschalige windenergie mogelijk is. De 

voorwaarden kunnen themagericht, algemeen toepasbaar en gebiedsspecifiek zijn (bv dat extra rekening 

moet worden gehouden met de natuur in een bepaald gebied). 

 

De beoordeling heeft niet het detailniveau dat op locatieniveau nodig is om een voornemen om een 

windturbinepark te realiseren, te beoordelen (zie kader).  

 

Een voorbeeld:  

Van vleermuizen is globaal (op nationale/regionale schaal) bekend waar leefgebieden en trekroutes zijn. 

Deze informatie wordt gebruikt om de gebieden en gebiedsinvullingen in de alternatieven op te toetsen. 

Met lokaal veldonderzoek, kan exact bepaald worden waar deze leefgebieden en trekroutes feitelijk 

voorkomen. Dergelijk gedetailleerd onderzoek is niet het detailniveau van dit plan-MER, maar wordt wel 

onderzocht op het moment dat een concreet project aan de orde is met bijbehorend project-MER. 

 

 

Doelbereik 

Naast de effecten op milieu, landschap, natuur wordt gekeken of met plan het kabinetsdoel voor 

windenergie op land wordt gehaald (toetsing aan “doelbereik”). Wat is de draagkracht van de gebieden 

voor grootschalige windenergie? In welke mate kan op worden bijgedragen aan een doorgroei naar 6.000 

megawatt in 2020  en daarmee aan de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie en de reductie 

van CO2. Met andere woorden, hoeveel megawatt zou er in een gebied mogelijk geplaatst kunnen 

worden aan grootschalige windenergieparken van 100 megawatt of meer. Hierbij zal een bandbreedte 

gehanteerd wordt.  Deze informatie in het Milieurapport over doelbereik in de gebieden is overigens geen 

weergave van de Rijksdoelstelling voor windenergie in die gebieden. Voor wat betreft de doelstellingen 

zal het Rijk, voor het einde van 2012, met de provincies prestatieafspraken maken die in de SVWOL 

zullen worden opgenomen. 

 

Wijze van toetsing 

De milieueffecten van de alternatieven worden kwalitatief beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie 

(„referentiesituatie‟) en uitgedrukt met een 5-puntschaal. In het plan-MER wordt per thema uitgewerkt 

wat de punten op de schaal betekenen. 

++ Positief effect 

+ Beperkt positief effect 

0 Nagenoeg geen effect 

- Beperkt negatief effect 

- - Negatief effect 

De toekenning van scores wordt gebaseerd op de analyse van de bestaande informatie (beschikbaar 

kaartmateriaal, afgeronde MER-studies, overig provinciaal studiemateriaal) en op basis van expert 

judgement per thema.  
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2.5 Onderzoek naar effecten op Natura 2000-gebieden  

Uitgangspunt voor dit plan-MER is, dat significante effecten op Natura 2000-gebieden niet op voorhand 

zijn uit te sluiten. Het inzichtelijk maken van de effecten van het plan op Natura 2000 gebieden is 

hiermee verplicht. Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden die een speciale bescherming genieten. Het 

idee van Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden tot stand brengen over heel Europa. Als dit 

netwerk gereed is kunnen plant- en diersoorten veilig tussen gebieden met voor hen geschikte leefmilieus 

(zogenaamde habitats) migreren. Het onderzoek naar de invloed van het  plan op Natura 2000 gebieden 

wordt 'passende beoordeling' genoemd. Deze passende beoordeling maakt deel uit van de plan-MER en 

wordt gemaakt voor het gekozen voorkeursalternatief.  

 

Net als bij het onderzoek naar de milieueffecten moet het detailniveau van de passende beoordeling 

passen bij het detailniveau van het plan  of project. Voor een project , zoals de bouw van een 

elektriciteitscentrale, is meestal gedetailleerde informatie nodig. Voor een plan zoals de 

Rijksstructuurvisie Windenergie op Land ligt dit anders. Dit werkt door in de bijbehorende passende 

beoordeling. Bij een plan met een  relatief hoog abstractieniveau, bijvoorbeeld een nationale of  

provinciale structuurvisie, hoort een abstracte passende beoordeling. Een uitkomst van de 

effectbeoordeling kan zijn dat er (voor specifieke plekken) mitigerende maatregelen nodig zijn. Op het 

abstractieniveau van dit plan-MER is niet af te bakenen welke mitigerende maatregelen op concrete 

locaties genomen moeten worden. Bij de effectanalyse wordt wel verkend in hoeverre mitigerende 

maatregelen in staat zijn om effecten binnen de normen te houden (als dat aan de orde is). Deze 

maatregelen worden dan geformuleerd als aanbevelingen voor de vervolgbesluitvorming. 
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Hoofdstuk 3 Procedurestappen milieuonderzoek en SV WOL 

 

Hieronder zijn beknopt de procedurestappen van het milieuonderzoek (plan-m.e.r.) als onderdeel van het 

proces van de totstandkoming van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land beschreven , waarbij is 

aangegeven wanneer het publiek en andere partijen in de gelegenheid worden gesteld hun mening te 

geven.   

Procedurestappen plan-m.e.r.  

1. Kennisgeving 

Het voornemen om een Structuurvisie op te stellen en de plan-m.e.r.-procedure te doorlopen wordt 

openbaar aangekondigd. Deze kennisgeving wordt gedaan door het bevoegd gezag, in dit geval de 

Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met de Minister van Economische Zaken, Innovatie en 

Landbouw (ELenI).   Op 14  september 2012 is de openbare kennisgeving voor de Rijksstructuurvisie 

Windenergie op Land in de Staatscourant en diverse landelijke kranten gepubliceerd. De publicatie geeft 

aan hoe belanghebbenden worden betrokken en wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend op het 

voornemen om een Rijksstructuurvisie Windenergie op Land op te stellen. De kennisgeving van het 

voornemen voor de structuurvisie en het opstellen van een Milieurapport in de Staatscourant en een 

aantal dagbladen, is de formele start van het onderzoek naar de milieueffecten die als onderbouwing van 

de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land plaatsvindt.  

 

2. Raadpleging, zienswijzen en advies op reikwijdte en detailniveau 

Het ministerie van IenM raadpleegt de wettelijke adviseurs (Inspectie Leefomgeving en Transport; de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens het ministerie OCW en het ministerie van ELenI) en 

andere betrokken bestuursorganen (de provincies, alle relevante gemeenten en waterschappen en de 

relevante overheden in Duitsland en België) over de reikwijdte en het detailniveau van het 

milieuonderzoek. 

Ook wordt de Commissie voor de m.e.r. in een vroeg stadium bij de Structuurvisie WOL betrokken. Dit 

gebeurt door (vrijwillig) advies te vragen over de Notitie reikwijdte en detailniveau. Het betrekken van de 

Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is in deze fase van de procedure niet verplicht. 

Maatschappelijke organisaties en marktpartijen worden via het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu 

betrokken. Tenslotte wil de Minister het publiek aan de hand van een aantal concrete vragen via internet 

de gelegenheid geven te reageren op het voornemen van de SVWOL en onderdelen van de reikwijdte en 

het detailniveau van het planMER. Nadat de wettelijke adviseurs, betrokken bestuursorganen en de 

Commissie voor de m.e.r. hebben geadviseerd over reikwijdte en het detailniveau geeft de Minister van 

IenM in een Nota van Antwoord aan op welke wijze dit advies wordt meegenomen in het plan-MER. Dit 

vormt samen met de Notitie reikwijdte en detailniveau het kader voor het op te stellen plan-MER. 

Tenslotte vraagt het Ministerie het publiek aan de hand van een aantal concrete vragen te reageren op 

het voornemen. Nadat burgers en de geraadpleegde partijen de mogelijkheid hebben gekregen om hun 

reactie te geven geeft het ministerie van IenM in een Nota van Antwoord aan op welke wijze deze  

adviezen wordt meegenomen in het plan-MER. Dit vormt samen met de Notitie reikwijdte en detailniveau 

het kader voor het op te stellen plan-MER. 

 

3. Ter inzage legging ontwerp-Structuurvisie en Milieurapport (plan-MER)  

Na de opstellen van het Milieurapport geeft het ministerie van IenM als bevoegd gezag kennis van het 

plan-MER en legt dit document ter inzage. Tegelijkertijd wordt ook de ontwerp-Structuurvisie ter inzage 

gelegd. Dan hebben burgers, maatschappelijke partijen en andere overheden gedurende zes weken 

opnieuw de gelegenheid om hun reactie te geven . De ter inzage legging van de ontwerp-structuurvisie  

en het plan-MER is nu voorzien begin 2013. Het plan-MER vormt één van de bouwstenen voor de 

ontwerp- Structuurvisie. In de zienswijzenperiode brengt ook de Commissie voor de m.e.r. advies uit 

over het plan-MER. Vervolgens neemt het bevoegd gezag (de Minister van Infrastructuur en Milieu samen 

met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) een definitief besluit. Daarbij geeft het 

aan hoe rekening is gehouden met de in het plan-MER beschreven milieugevolgen, wat is overwogen over 

de in het plan-MER beschreven alternatieven, over de zienswijzen en over het advies van de Commissie 

voor de m.e.r. Verder wordt vastgesteld hoe en wanneer er geëvalueerd wordt. Daarna wordt het besluit 

bekendgemaakt. 
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Meer informatie 

 Meer informatie over windenergie en de Structuurvisie Windenergie op Land vindt u op 

rijksoverheid.nl/structuurvisiewindopland  en www.windenergie.nl  

 Meer informatie over reeds lopende initiatieven voor windparken vindt u op www.bureau-

energieprojecten.nl  

http://www.windenergie.nl/
http://www.bureau-energieprojecten.nl/
http://www.bureau-energieprojecten.nl/
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