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Het moet nu gebeuren! 
  
Veel dingen zijn belangrijk, maar sommige net iets meer dan andere. We zijn steeds bezig om keuzes te maken en prioriteiten te 
stellen. Maar over één ding zijn we het allemaal wel eens: we moeten van de fossiele brandstoffen af en overstappen op 
hernieuwbare en duurzaam opgewekte energie. 
 
Energieneutraal 
Oost Gelre heeft samen met de Achterhoek een gedeelde ambitie: energieneutraal in 2030.  

Dus net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Een stevige opgave waar  

we al lang over praten. Maar het moet nu toch echt gebeuren.  

  
Samen aan zet 
Dat betekent nogal wat, voor iedereen. Dat is ook het mooie er aan, we zijn er samen  

verantwoordelijk voor. Inwoners die energie besparen en hun woning verduurzamen.  

Bedrijven die duurzamer produceren en zonnepanelen op het dak plaatsen. En  

energiecoöperaties die het initiatief nemen voor postcoderoos projecten. 

  
Goede afspraken 
Niet meer leunen op fossiele brandstoffen betekent dat de opwekking van energie boven de  

grond komt, zichtbaar wordt. We zien zonneparken, windmolens en installaties voor  

biomassa in het landschap. Over die grootschalige energieopwekking moeten we wel goede  

afspraken maken. We zijn immers gek met ons landschap, zowel de toeristische  

aantrekkingskracht als het belang van agrarische gronden. 

  
Grootschalige opwekking 
We hebben voor die grootschalige energieopwekking beleid en een uitvoeringsplan opgesteld. 

De plannen bieden duidelijke kaders voor ons als overheid, maar ook voor initiatiefnemers  

met ideeën. Kaders die kansen bieden, maar ook  bescherming. Niet voor niets hebben diverse 

 belanghebbenden en inwoners meegepraat bij de totstandkoming van dit beleid.  

  

De uitdaging 
Er is dus goed en vanuit een brede invalshoek over nagedacht. Met dit beleid en het 

 uitvoeringsplan dagen we initiatiefnemers uit om met ideeën te komen voor grootschalige  

opwekking van energie. De gemeente staat klaar om die ideeën te faciliteren en mee te denken 

 over de uitvoering. Oost Gelre energieneutraal in 2030. Het moet nú gebeuren! 

  
Bart Porskamp 

Wethouder duurzaamheid van Oost Gelre 
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Nu ca 6%, 
straks 100% 

Bron: Klimaatmonitor 
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1.  Inleiding 
Waarom beleid voor installaties hernieuwbare 
energie? 
Wij (de gemeente Oost Gelre) hebben de ambitie om in 

2030 energieneutraal te zijn (1). Dit betekent dat we fors 

moeten  besparen op ons energieverbruik. Daarnaast 

werken we aan de afbouw van het gebruik van fossiele 

brandstoffen en maken we een omslag naar hernieuwbare 

energie. Zelf kunnen wij op onze eigen grond en voor onze 

eigen gebouwen inhoud geven aan onze 

duurzaamheidsdoelen. Maar daarmee halen we het doel 

energieneutraal in 2030 bij lange na niet. Initiatieven uit 

de samenleving zijn hard nodig om een energieneutraal 

Oost Gelre te bereiken. Deze beleidsnota gebruiken wij  

om initiatieven goed te kunnen begeleiden en af te 

wegen.  

 
Visie 
We gaan uit van een energieneutraal Oost Gelre waarbij 

wij zorgen voor ons eigen evenredige aandeel in de 

energietransitie. In aansluiting op de ‘Regionale 

uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek’ gaan wij 

daarbij voor een mix van besparing en hernieuwbare 

vormen van energieopwekking. Deze mix is mede nodig 

vanwege de spreiding over verschillende weerafhankelijke 

vormen van energieopwekking zoals wind en zon.  

 

We gaan voor kwaliteit. Veel meer dan in het verleden 

gaan we de opwekking van energie zien en merken. Als we 

zorgvuldig te werk gaan dan behouden we draagvlak voor 

deze belangrijke omslag.  

 

 

Het voorliggende beleid is erop gericht hernieuwbare 

energie mogelijk te maken op een manier waarbij we ook 

recht doen aan andere belangen in de gemeente. We 

vinden het draagvlak belangrijk. Als belangrijk middel 

daartoe willen we bij de voorbereiding van initiatieven 

dat er mogelijkheden worden geboden voor participatie in 

het proces en bij grotere initiatieven ook voor financiële 

participatie. Tevens willen we het proces van de 

energietransitie monitoren en evalueren. We houden 

daarmee de vinger aan de pols en kunnen reageren op 

nieuwe inzichten en ontwikkelingen.   

 

We vinden een zorgvuldige gekozen locatie en inpassing 

ten opzichte van landschappelijke, cultuurhistorische en 

ecologische waarden van belang. En wij hechten aan onze 

lokale economie en willen graag dat de energietransitie 

ten goede komt hieraan. Daarnaast willen we voorkomen 

dat de energietransitie een groter beslag op het 

grondgebruik legt dan noodzakelijk is. Om die reden heeft 

meervoudig ruimtegebruik de voorkeur.  

 

Meer in detail is de visie uitgewerkt in de hierna volgende 

hoofdstukken.  

 
 

 

 

(1) Deze ambitie is exclusief mobiliteit. 5 
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Kwaliteit betekent onder meer met oog voor het landschap 



Inleiding 1.  
Wat ging hieraan vooraf? 
De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn hebben wij 

al in 2009 samen met de andere Achterhoekse gemeenten 

uitgesproken. Voor de gehele Achterhoek is een 

beleidsnotitie opgesteld waarin aanleiding, doel en 

duurzame energievormen zijn omschreven en 

beleidsuitgangspunten en aanbevelingen zijn opgenomen. 

Wij willen dat ons gemeentelijke beleid nauw aansluit het 

Akkoord van Groenlo, de Regionale Uitvoeringsagenda en 

op de lokale situatie en de inbreng van de samenleving. 

De Achterhoekse beleidsnotitie is daarom gebruikt als 

waardevolle basisinformatie maar omgezet naar 

voorliggende uitwerking. 

 
Hoe kwam dit beleid tot stand?  
We hebben drie open discussieavonden (1) georganiseerd 

waarin werd gesproken over de (eerste grote) stappen die 

we kunnen maken in het besparen en opwekken van 

hernieuwbare energie en de voorwaarden waaronder dat 

zou kunnen gebeuren.  

De inbreng van de aanwezigen hebben we mede gebruikt 

om deze beleidsnota op te stellen. Ook hebben wij 

rekening gehouden met het beleid van de provincie 

Gelderland en de specifieke identiteit en mogelijkheden 

in Oost Gelre. 

 

Monitoring en actualisatie 
De energietransitie is een dynamisch proces. Het beleid 

zullen wij dan ook regelmatig monitoren op effecten qua 

energieopbrengst en impact. Ook blijven wij alert op 

nieuwe ontwikkelingen in het aanbod, de 

transportmogelijkheden en de opslag van hernieuwbare 

energie. Waar er vanuit de monitoring of nieuwe 

ontwikkelingen aanleidingen zijn, passen wij het beleid te 

zijner tijd  op onderdelen aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Er waren avonden op 14 mei, 31 mei en 5 juli 2018 

voor inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. De 

eerste twee avonden stonden in het teken van het 

ophalen van ideeën en voorwaarden voor opwekking 

van hernieuwbare energie. De laatste avond stond in 

het teken van de terugkoppeling.  
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Een mix van… 

Energie besparing 

Wind energie 

Zonne energie 

Energie uit biomassa 
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2.  Installaties 

Type installaties 
Wij richten ons in deze beleidsnotitie op bewezen en 

betaalbare technieken om hernieuwbare energie op te 

wekken. Dit zijn zon, wind en biomassa. Geothermie is een 

interessante hernieuwbare energiebron die echter in gebieden 

met een lage bevolkingsdichtheid nog niet rendabel is te 

exploiteren.  

Qua installaties voor hernieuwbare energie hebben we het 

over zon (zonnepanelen en zonnecollectoren) over wind 

(windturbines in verschillende vormen) en over installaties die 

biomassa omzetten in energie (met als bron bijvoorbeeld 

mest, maaisel, snoeiafval, gft, rioolslib, gebruikte voorraden 

olie en vet). 

 

Uitgangspunten voor alle installaties 
Wij hanteren een aantal uitgangspunten die we bij alle type 

installaties belangrijk vinden.  

 

Draagvlak: We vinden draagvlak belangrijk. We streven er 

daarom naar dat de effecten van installaties voor 

hernieuwbare energie zo optimaal mogelijk zijn. Door het 

gesprek met betrokkenen aan te gaan, verifieert een 

initiatiefnemer altijd wat betrokkenen belangrijk vinden en 

houdt hij/zij zo goed mogelijk rekening daarmee. 

 

Financiële participatie: Onder financiële 

participatiemogelijkheden verstaan wij de mogelijkheid voor 

bewoners en bedrijven om te delen in de revenuen. Dit kan 

zijn door de aankoop van certificaten maar ook op allerlei 

andere manieren waarbij degenen die effect van de installatie 

ondervinden ook voordelen genieten. Het uitgangspunt van 

financiële participatie geldt voor zonneprojecten groter dan 2 

ha, windturbines hoger dan 25 meter en biomassainstallaties 

voor energieopwekking voor derden. Bij windturbines geldt 

specifiek de gedragscode NWEA(1). 

 

Landschappelijke inpassing: Wij zijn trots op ons landschap. 

Installaties voor hernieuwbare energie willen we daarom zeer 

zorgvuldig inpassen. Bij de uitwerking van de landschappelijke 

inpassing werken we vanuit de kenmerken van het betrokken 

landschapstype. 

 

Economie: Voor de realisering van installaties voor 

hernieuwbare energie zien wij graag dat regionale bedrijven 

worden ingezet. Dit heeft de voorkeur omdat 

transportbewegingen in dat geval worden beperkt en omdat 

de lokale energietransitie dan ook ten gunste komt van de 

lokale economie.  

 

Uiteindelijk wordt altijd getoetst aan  wettelijke regels en 

geldt voor elk initiatief een formeel aanvraagproces. 

 

 

 

 

 

 

(1) Enkele hoofdpunten uit deze gedragscode zijn opgenomen 

in de bijlage. 
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Bron Installatie Kernen 

woongebied en 

centrumgebied 

Kernen 

bedrijfsterrein 

Buitengebied 

besloten 

Buitengebied 

open 

Zonnepaneel/ 

-collector 

 

 

Op grond, in tuin/erf 

of bouwvlak bij 

woning  

Max. 50 m2 

Bij grote tuinen max 50% 

Max 2 m hoog 

In achtererfgebied 

Max. 50 m2 

Bij grote tuinen max 50% 

Max 2 m hoog 

In achtererfgebied 

Max 50 % van het 

achtererfgebied 

Landschappelijk 

ingepast 

Max 50 % van het 

achtererfgebied 

Landschappelijk 

ingepast 

Zonnepaneel/  

-collector 

 

Op een gebouw (dak 

of gevel) 

Toegestaan, bij 

vergunningplicht na 

toetsing aan welstand 

Toegestaan, bij 

vergunningplicht na 

toetsing aan welstand 

Toegestaan, bij 

vergunningplicht na 

toetsing aan welstand 

Toegestaan, bij 

vergunningplicht na 

toetsing aan welstand 

Idem Opstelling op een 

overkapping bij een 

(bedrijfs)gebouw 

 

Bij grote 

parkeerplaatsen bij 

voorzieningen 

Ruimtelijk ingepast 

Bij grote parkeerplaatsen 

bij bedrijven 

Ruimtelijk ingepast 

n.v.t. n.v.t. 

Idem 

 

Op grond in 

buitengebied 

bij erf stoppend en 

gestopt bedrijf 

Maximaal 2 ha zon 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. Niet op GNN, niet op 

gerealiseerde natuur 

in de groene 

ontwikkelingszone 

Landschappelijk 

ingepast 

Max 25 jaar 

Opruimplicht 

 

 

Niet op essen 

Niet op GNN, niet op 

gerealiseerde natuur in 

de groene 

ontwikkelingszone 

Landschappelijk 

ingepast 

Max 25 jaar 

Opruimplicht 

Idem Op grond 

Groter dan 2 ha 

Doorgaans niet 

inpasbaar, tenzij 

langdurig braak  

Ruimtelijk ingepast 

Max 25 jaar 

Opruimplicht 

Doorgaans niet 

inpasbaar, tenzij 

langdurig braak 

Ruimtelijk ingepast 

Max 25 jaar 

Opruimplicht 

 

Niet op GNN  

Zie voor voorwaarden 

en proces (tender) de 

tekst 

Gedragscode NWEA 

Max 25 jaar 

Opruimplicht 

Niet op essen 

Niet op GNN  

Zie voor voorwaarden 

en proces (tender) de 

tekst 

Gedragscode NWEA 

Max 25 jaar 

Opruimplicht 

Samenvattend schema zon 
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Zon 3.
3
.
  

De verschillende planinitiatieven 
Op het gebied van zonne-energie onderscheiden we: 

 Grondopstelling in tuin/op een erf van een woning (of 

vergelijkbaar)  

 Zonnepanelen of –collectoren op daken of gevels 

 Opstelling op een overkapping bij een gebouw 

 Grondopstelling op een (agrarisch) erf tot 2 ha (inclusief 

dienstwoning exclusief landschappelijke inpassing) 

 Grondopstelling > 2 ha 

 
Grondopstelling in tuin/erf woning 
Daar waar het dak van een woning niet bruikbaar is of 

ontoereikend voor het eigen energiegebruik vinden we 

grondopstellingen in een tuin of op een erf een goede aanvulling 

op zonnepanelen op daken. Voorwaarde is dat ze in het 

achtererfgebied zijn gesitueerd. We vinden het ook belangrijk 

dat we onevenredige verharding van erven voorkomen vanwege 

het belang voor de infiltratie van regenwater en voor de 

biodiversiteit. Mede om die reden is in komgebieden een 

maximum gesteld van 50 m2. Bovendien geldt voor 

centrumgebieden waar zicht is op het achtererf maatwerk.  

 

Bij grotere tuinen zien wij mogelijkheden om meer dan 50 m² te 

benutten voor zonnepanelen mits dit in verhouding blijft staan 

tot de omvang van het achtererf. Opstellingen met 

zonnepanelen van meer dan 50 m² zijn mogelijk mits de 

gezamenlijke bebouwde oppervlakte van de installatie en 

bijgebouwen niet meer bedraagt dan 50% van het achtererf.  

In het buitengebied geldt uitsluitend een maximum van 50% van 

het achtererf mits sprake is van een goede landschappelijke 

inpassing (1). Ten opzichte van komgebieden zal in het 

buitengebied vaker decentrale opwekking van energie gewenst 

zijn. Ook hebben erven in het buitengebied vaker een grotere 

omvang.  

 

In komgebieden wordt een maximum hoogte gesteld van 2 m om 

hinder voor buren te voorkomen. In het buitengebied behoort 

het bepalen van een passende maximale hoogte bij het 

landschappelijke inpassingsplan.  

 

Voor solar trackers (dit zijn zonnevolgsystemen) wordt verwezen 

naar de Beleidsregels die zijn opgesteld voor buitenplanse 

afwijkingen onder de Wabo Oost Gelre (mei 2015). 

 

(1) We kunnen hierop sturen voor zover de inrichting op grond 

van landelijke wetgeving vergunningplichtig is. In dat geval zal 

het een en ander ook worden bezien in relatie tot de 

gerealiseerde bijgebouwen in de tuin/op het erf. 

 

Het achtererfgebied wordt bepaald op basis van het begrippenkader van het Bor 
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Op constructies op bedrijventerreinen of grote parkeerterreinen 
Situering 

Vorm 

Type/richting Overig: nutsvoorziening ondergeschikt 
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Zon 3.
3
.
  Zonnepanelen of collectoren op een gebouw 

We zien in daken een optimale kans om hernieuwbare energie op 

te wekken die in veel gevallen ook direct voor het betrokken 

gebouw kan worden gebruikt. Het is daarbij, bij uitstek, een 

vorm van dubbel ruimtegebruik.  

Zonnepanelen of collectoren op daken zijn in veel gevallen 

vergunningvrij. Wel moet altijd rekening worden gehouden met 

het burenrecht (buren mogen geen hinder ondervinden) en moet 

voldaan worden aan het bouwbesluit. We bevelen aan het 

gebruik van zonnepanelen of collectoren bij het ontwerp van 

gebouwen zoveel mogelijk mee te nemen en bij inpassing op 

bestaande daken rekening te houden met een goede 

positionering in het dakvlak op enige afstand van de dakrand.  

Bij beschermde dorpsgezichten en monumenten geldt in de 

meeste gevallen wel een vergunningplicht.  We willen  

behoedzaam omgaan met de cultuurhistorische waarden. Op 

gebouwen of in gebieden waar een vergunningplicht geldt 

kunnen zonnepanelen en/of collectoren worden gerealiseerd als 

een positief welstandadvies wordt overlegd. 

 

Ook gevels van gebouwen kunnen benut worden voor de 

opwekking van hernieuwbare energie. Dit zijn wij ook als een 

goede vorm van dubbelruimtegebruik en opwekking van 

hernieuwbare energie.  

 

Wordt de gevel in zijn geheel als “zonnepaneel” ontworpen, dan 

is dit onderdeel van het totale gebouw en wordt deze gevel op 

de gebruikelijke manier beoordeeld bij een vergunningaanvraag 

voor het bouwen en het daarbij horende welstandadvies. Ook in 

geval er zonnepanelen worden geplaatst op de gevel is er sprake 

van vergunningplicht. Vanwege de zichtbaarheid van voor- en 

zijgevels vinden we in deze gevallen een goede afstemming op 

de architectuur van gebouwen belangrijk. Zonnepanelen op 

gevels kunnen worden gerealiseerd als een positief 

welstandadvies wordt overlegd.  

 
Opstelling op overkapping 
Op bedrijventerreinen en bij grote gebouwen zoals sporthallen, 

scholen en dergelijke zijn vaak grote parkeerterreinen aanwezig. 

We zien goede mogelijkheden voor overkappingen die tevens 

worden bedekt met zonnepanelen of collectoren. 

Parkeerterreinen winnen aan comfort en gronden worden op 

deze manier meervoudig gebruikt. Zie voor de ruimtelijke 

inpassing de hierbij horende afbeeldingen. Aandacht is nodig 

voor de situering ten opzichte van eventuele rooilijnen in de 

stedenbouwkundige structuur, afstanden tot wegen, eenvoud in 

vorm en richting van de opstelling en een zorgvuldige plaatsing 

van eventuele ondersteunende nutsvoorzieningen. Per aanvraag 

wordt er een afweging gemaakt. 
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GNN en Groene ontwikkelingszone 
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Open en besloten landschappen 
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Afwisseling open en beslotenheid van het landschap 



Zon 3.
3
.
  

Grondopstelling op 2 ha (incl. dienstwoning, excl. 
landschappelijke inpassing) 
In Oost Gelre zijn circa 300 agrarische bedrijven. We verwachten 

dat, als de trend doorzet, een aanzienlijk aantal bedrijven gaat 

stoppen in de komende jaren. Bij stoppende (agrarische) 

bedrijven in het buitengebied, of bedrijven die gestopt zijn, is 

een van de mogelijkheden dat overtollige bebouwing wordt 

gesloopt, eventuele asbest wordt verwijderd, de dienstwoning 

behouden blijft en een opstelling van zonnepanelen van 

maximaal 2 ha (1) wordt gerealiseerd. Op deze manier kunnen 

we meerdere doelen (landschapswinst, milieuwinst en een 

economisch perspectief) aan elkaar koppelen.  

 

We vinden het belangrijk dat daarbij: 

 Bij voorkeur sprake is van meervoudig ruimtegebruik 

 Sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij 

rekening wordt gehouden met cultuurhistorische waarden en 

geen zonnevelden op essen worden gerealiseerd. Bij het 

landschappelijke inpassingsplan wordt aangegeven welke 

onderdelen gehandhaafd zouden moeten blijven indien de 

opstelling na verloop van tijd wordt opgeruimd (zie hierna). 

 Het inpassingsplan door een erkende landschapsarchitect 

wordt opgesteld 

 Geen zonne-erven ontstaan op GNN (2)-gebieden en alleen op 

de Groene ontwikkelingszones (3) voor zover er nog geen 

natuur is gerealiseerd 

 Waar mogelijk een ecologische meerwaarde ontstaat en geen 

waardevolle beplanting wordt gekapt 

 Aandacht wordt besteed aan draagvlak 

 De inrichting tijdelijk is voor een periode van maximaal 25 

jaar 

 Gelden worden gereserveerd om de inrichting op te ruimen 

als deze niet meer functioneert, met uitzondering van de 

duurzaam te handhaven onderdelen van het landschappelijke 

inpassingsplan. 

 Landschap ontsierende bebouwing wordt gesloopt 

 Bestaande erf wordt zoveel mogelijk benut 

 

Landschappelijke inpassing 

Bij een goede landschappelijke inpassing kijken we naar het 

betrokken landschapstype. In grote hoofdlijn verdelen wij de 

landschapstypen in Oost Gelre in open en besloten 

landschappen. Bij ieder van deze landschappen horen 

kenmerkende landschapselementen (zie de hierbij horende 

afbeeldingen) die we graag benut zien bij de inpassing van 

zonne-erven.  

Het erf wordt op zich zelf beschouwd en in relatie tot routes in 

de omgeving en omwonenden. Tevens kijken we naar de 

eventuele onderlinge beïnvloeding van zonne-erven als deze 

dicht bij elkaar liggen. Zie de hierna opgenomen fictieve 

voorbeelderven in een open en besloten gebied.  

In het landschappelijke inpassingsplan bepalen we de maximale 

hoogte van de panelen. Open landschappen en opstelling met 

een hoge dichtheid van panelen vragen in het algemeen om 

lagere opstellingshoogten terwijl besloten landschappen en 

ruime opstellingen met meervoudig ruimtegebruik hogere 

opstellingshoogten aanvaardbaar maken. 

 

(1) Veldopstellingen boven de 2 ha worden door de provincie 

aangemerkt als grootschalig. 

(2) Gelders NatuurNetwerk 

(3) Zie de kaart op bladzijde 14 
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Landschapselementen passend bij open landschap en besloten landschappen 

besloten landschap open landschap 
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Voorbeeld landschappelijke inpassing open landschap 
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Voorbeeld landschappelijke inpassing open landschap 
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Voorbeeld landschappelijke inpassing besloten landschap 
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Voorbeeld landschappelijke inpassing besloten landschap 
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3.
3
.
  

Zon 
Grondopstelling > 2 ha (exclusief landschappelijke 
inpassing) 
Planinitiatieven groter dan 2 ha zon hebben meer impact op de 

omgeving. Om deze reden willen we deze planinitiatieven 

zorgvuldig tot stand laten komen waarbij we plannen kunnen 

selecteren op kwaliteit. Ook willen we de realisatie van dit soort 

initiatieven faseren waarbij er steeds mogelijkheid is voor 

evaluatie en bijstelling als daar aanleiding toe is. De evaluatie is 

onder meer gericht op effecten voor de landbouw en voor het 

landschap. 

 

Werkwijze 

 Per half jaar worden initiatieven verzameld 

 De plannen worden getoetst aan minimumeisen en verdienen 

een score op pluspunten op het gebied van meervoudig 

ruimtegebruik, landschap en cultuurhistorie, ecologie, 

draagvlak en financiële participatie 

 Per half jaar wordt maximaal 15 ha aan zon geaccordeerd 

 Er wordt uitgevoerd en geëvalueerd 

 Een nieuwe tender wordt na evaluatie in dezelfde of 

aangepaste opzet uitgezet 

Waaraan toetsen we  

Meervoudig ruimtegebruik 

 Minimum: motivatie/onderbouwing  

 Pluspunt als er sprake is van meervoudig ruimtegebruik 

waarbij de meest hoogwaardige vorm van ruimtegebruik het 

hoogste scoort 

Landschap en cultuurhistorie 

 Minimum: een landschappelijk inpassingsplan opgesteld door 

een erkend landschapsarchitect (ingeschreven in het 

architectenregister) volgens de methode van ontwerp op 

locatie (zie bijlage). Bij de inpassing wordt rekening 

gehouden met de beleefbaarheid en karakteristiek van het 

landschap en van eventuele monumentale/karakteristieke 

bebouwing. Tevens wordt aandacht besteed aan de eventuele 

onderlinge beïnvloeding van zonneopstellingen ten opzichte 

van elkaar. Opstellingen op essen  en in bufferzones om de es 

zijn niet mogelijk. Bij het landschappelijke inpassingsplan 

wordt aangegeven welke onderdelen gehandhaafd zouden 

moeten blijven indien de opstelling na verloop van tijd wordt 

opgeruimd (zie hierna). 

 Pluspunt als er sprake is van een  duidelijke versterking van 

het landschap 

Ecologie 

 Minimum: Geen negatief effect op beschermde ecologische 

waarden, niet in GNN en alleen in de Groene 

ontwikkelingszone, mits er sprake is van een bijdrage aan de 

natuur- en landschapsdoelstellingen. 

 Pluspunt ecologische meerwaarde  

Draagvlak 

• Minimum: weergeven in een participatieverslag hoe rekening 

is gehouden met het draagvlak 

• Pluspunt: als aantoonbaar sprake is van overwegende mate 

van draagvlak  

Financiële participatie 

• Minimum: streven dat lokale bedrijven en inwoners 

participeren voor minimaal 50% 

• Pluspunt: als daadwerkelijk in overwegende mate wordt 

geparticipeerd  

Opruimplicht 

 Minimum: de inrichting is tijdelijk voor een periode van 

maximaal 25 jaar en er wordt een voorziening getroffen 

waarmee de opstelling kan worden verwijderd als deze niet 

meer functioneert of niet meer geëxploiteerd wordt met 

uitzondering van de duurzaam te handhaven onderdelen  

van het landschappelijke inpassingsplan. 
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Samenvattend schema wind 
Bron Installatie Kernen 

woongebied en 

centrumgebied 

Kernen 

bedrijfsterrein 

Buitengebied 

Besloten 

Buitengebied 

Open 

Windkracht Miniturbine of wokkel, 

tot max 5 m 

Alleen indien geen 

milieuhinder 

(visueel, geluid, 

schaduw) 

 

Niet op 

monumenten en 

beschermde stads- 

en dorpsgezichten 

Alleen indien geen 

milieuhinder (visueel, 

geluid, schaduw) 

 

Alleen indien geen 

milieuhinder (visueel, 

geluid, schaduw) 

Alleen indien geen 

milieuhinder (visueel, 

geluid, schaduw) 

Idem Kleine turbine tot 25 

meter 

n.v.t. Binnen 100 m tot bedrijf 

 

 

Binnen 100 m tot 

woning/bedrijf 

 

Niet in GNN 

Niet op essen 

Binnen 100 m tot 

woning/bedrijf 

 

Niet in GNN 

Niet op essen 

Idem Grote turbine > 80 

meter 

n.v.t. Niet in uitgesloten 

gebieden (zie kaart) en in 

afstemming op de 

aandachtsgebieden 

 

Gedragscode NWEA 

 

Aandacht landschap en 

beleving 

 

Opruimplicht 

Niet in uitgesloten 

gebieden (zie kaart) en in 

afstemming op de 

aandachtsgebieden 

 

Gedragscode NWEA 

 

Aandacht landschap en 

beleving 

 

Opruimplicht 

Niet in uitgesloten 

gebieden (zie kaart) en in 

afstemming op de 

aandachtsgebieden 

 

Gedragscode NWEA 

 

Aandacht landschap en 

beleving 

 

Opruimplicht 
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4.  Wind 

Miniturbine of wokkel 
Met een miniturbine of wokkel (zie foto) bedoelen we de 

categorie inrichtingen die zijn toegesneden op het kleinschalig 

opwekken van energie voor eigen gebruik. We zien in deze 

vorm van energieopwekking mogelijkheden om woningen of 

bedrijven zelfvoorzienend te maken met een mix van vormen 

van hernieuwbare energie die onder verschillende 

weersomstandigheden doelmatig zijn.  

Deze inrichtingen staan we toe zolang er geen visuele, geluid- 

of schaduwhinder is. Voor de beoordeling van visuele hinder 

wordt mede gekeken naar het welstandsadvies.  
 
Kleine turbine tot 25 meter 
Ook de kleinere turbines tot 25 meter zijn gericht op 

kleinschalige opwekking voor bijvoorbeeld een bedrijf. 

Hiervoor geldt ook dat wij ze aanvaardbaar vinden als er geen 

sprake is van visuele, geluid, of slagschaduwhinder. In 

komgebieden vinden wij dergelijke turbines daarom niet op 

zijn plek. We zien wel mogelijkheden bij bedrijven op het 

bedrijventerrein of in het buitengebied. Bij voorkeur wordt de 

turbine zo dicht mogelijk geplaatst bij het bedrijf dat van 

energie wordt voorzien.  

De kleine turbines zijn uitgesloten in GNN gebied en op essen. 
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Totaal aan beperkingen voor wind 
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Wind 4.  

Grote turbine > 80 meter 
Windturbines die een functie hebben voor de opwekking van 

energie voor derden zijn (in het niet zo windrijke gebied van 

Oost Gelre) interessant vanaf een ashoogte van 80 meter.  

 

Beperkingen 

De grotere windturbines zijn op basis van wet- en regelgeving 

niet overal mogelijk. Met behulp van de hierbij en hierna 

opgenomen afbeeldingen laten we zien waar dit soort turbines 

niet mogelijk zijn: 

 in GNN gebieden 

 in de in het noorden van de gemeente gelegen 

laagvliegroute 

 in het radarverstoringsgebied 

 in een zone van 300 meter rond woningen 

De afstand van 300 meter tot woningen is op de kaart 

getekend tot de kernen en de woonbestemmingen zoals die in 

de geldende bestemmingsplannen buitengebied van Oost Gelre 

en de buurgemeenten zijn vastgelegd. Dit is een 

minimumafstand. Het exacte type windturbine kan eventueel 

een grotere afstand nodig maken.  

 

Aandacht milieusaspecten 

Naast beperkingen zijn er ook aandachtsgebieden. Dit zijn 

buisleidingen, spoorwegen, wegen en hoogspanningsleidingen. 

Bij het realiseren van windturbines moet daar afstand toe 

worden aangehouden. In het algemeen moet, voorafgaand aan 

het mogelijk maken van een windturbine, een passend 

milieuonderzoek worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de 

Groene ontwikkelingszone (zie de kaart op bladzijde 14). 

 

 

 

Draagvlak en financiële participatie 

We zien in windturbines een goede mogelijkheid om 

hernieuwbare energie op te wekken. Wel vinden we het 

draagvlak en de participatiemogelijkheden van wezenlijk 

belang. Zoals eerder aangegeven gebruiken we de gedragscode 

NWEA (zie bijlage voor de hoofdpunten hieruit) als 

uitgangspunt. 

 

Landschap en beleving 

Windturbines zijn goed en tot redelijk grote afstand zichtbaar 

in het landschap. We vinden daarom dat veel aandacht nodig 

is voor de situering en vorm van turbines. Het gaat om de 

windturbine(opstelling) in het landschap en in relatie tot 

eventuele andere opstellingen. In het algemeen staan turbines 

die op een afstand van ongeveer 6 km of minder van elkaar 

zijn gesitueerd in elkaars invloedsfeer en kan afstemming van 

hoogte en typen gewenst zijn. In sommige gevallen kan 

landschapsversterking de beleving van windturbines vanaf 

routes verzachten. We bepleiten het gebruik van simulaties 

om goed vooraf in beeld te brengen wat effecten van een 

opstelling zijn. Ook vinden wij dat betrokkenen hierin mee 

moeten worden genomen. 

 

Opruimplicht 

Als een winturbine niet meer functioneel is, geldt een 

opruim/vervangingsverplichting.  
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GNN gebied 
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Laagvliegroute en radarverstoringsgebied 
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Aandachtsgebieden buisleidingen en (spoor-) wegen 
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Voorbeeld van grote windturbines (windpark Hagenwind in Aalten) 



 
 
 

Samenvattend schema biomassa 
Bron Installatie Kernen 

woongebied en 

centrumgebied 

Kernen 

bedrijfsterrein 

Buitengebied 

besloten 

Buitengebied 

open 

Mest Mestvergister bij een 

agrarisch bedrijf 

n.v.t. n.v.t. Mogelijkheden zijn 

beschreven in 

bestemmingsplan 

buitengebied 

 

Voorkeur in bouwvlak 

Mogelijkheden zijn 

beschreven in 

bestemmingsplan 

buitengebied 

 

Voorkeur in bouwvlak 

Mest Collectieve 

mestvergister 

n.v.t. In Oost Gelre loopt een vergunningprocedure voor een grote regionale voorziening 

(RMS). Deze voorziening zal de mest en het maaisel uit de regio verwerken. 

Industriële 

organische 

reststroom (niet 

hout) 

Fabriek n.v.t. Mogelijk voor zover 

milieukundig en ruimtelijk 

inpasbaar 

n.v.t. n.v.t. 

Houtachtig, 

biodiesel, biogas 

Ter grootte van een 

WKK zeecontainer 

n.v.t. Mogelijk voor zover 

milieukundig en ruimtelijk 

inpasbaar 

Mogelijk voor zover 

ruimtelijk en milieukundig 

inpasbaar 

Mogelijk voor zover 

ruimtelijk en 

milieukundig inpasbaar 

Houtachtig Biomassa-centrale n.v.t. Mogelijk voor zover 

milieukundig en ruimtelijk 

inpasbaar 

n.v.t. n.v.t. 
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5.  Biomassa 
Biomassa is een belangrijke potentiële bron van 

hernieuwbare energie. Er zijn veel verschillende 

biomassabronnen, veel verschillende processen en vormen 

van vergisting (1). 

 

Daar waar biomassa restproduct is en wordt omgezet in 

energie of warmte, vinden we dit een goede ontwikkeling 

zolang er geen negatieve milieueffecten zijn voor de 

omgeving. De verschillende vormen worden hier besproken 

aan de hand van de grondstoffen mest, industriële 

organische reststromen (niet zijnde hout) en hout. 

 

Mest 
Mestvergister bij een agrarisch bedrijf 

Een biomassavergister is een voorziening bij een 

(agrarisch) bedrijf waarin mest wordt omgezet naar 

biogas. Dit biogas kan gebruikt worden om ter plekke 

elektriciteit en/of warmte te creëren of als groengas 

worden geleverd. Het restproduct kan als meststof weer op 

het land gebruikt worden. We zien in dergelijke 

voorzieningen goede mogelijkheden voor de omschakeling 

van traditionele bedrijven naar qua energie 

zelfvoorzienende en circulaire bedrijven of 

bedrijfscombinaties. In het buitengebied is dit mogelijk 

waarbij de vergister, voor zover dat milieutechnisch kan, 

bij voorkeur in het bouwvlak wordt gerealiseerd of in ieder 

geval zo dicht mogelijk bij het (agrarische) bedrijf. 

 

Collectieve mestvergister 

Vanwege het feit dat er een vergunningprocedure loopt 

voor een grote collectieve mestvergister die qua 

verwerkingscapaciteit de regio kan bedienen, is het op dit 

moment niet aan de orde om voor vergisting van mest en 

andere reststromen meer collectieve installaties van een 

dergelijke omvang toe te staan. Voor kleinere collectieve 

installaties wordt per aanvraag een afweging gemaakt. 

Daarbij wordt gekeken of de gewenste installatie 

landschappelijk, ruimtelijk, milieukundig en 

verkeerskundig inpasbaar is en of er sprake is van een 

goede biomassakringloop.  

 
Industriële organische reststromen (niet zijnde 
hout) 
Bij de afweging van aanvragen voor installaties die energie 

opwekken voor derden is maatwerk nodig. Belangrijk 

vinden wij: 

 Een goed milieuonderzoek 

 Dat de te benutten biomassa overwegend uit de regio 

komt 

 Dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt ingezet 

 Dat aandacht wordt besteed aan draagvlak en 

financiële participatie 

 

Als met deze punten rekening wordt gehouden vinden wij  

biomassaverwerking op basis van industriële organische 

reststromen mogelijk op bedrijventerreinen. Ook 

ontwikkelingen bij  separaat gevestigde inrichtingen die 

biomassa verwerken/als restproduct hebben, zoals een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie willen wij, rekening 

houdend met de genoemde punten, ondersteunen.  

 
(1) Zie voor een uitleg van verschillende installaties de 

bijlage van deze beleidsnotitie 
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Voorbeeld van rol monovergister op een circulair bedrijf 
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5.  Biomassa 
Hout 
Houtstook op het niveau van een huishouden/bedrijf 

In de bijlage is een toelichting opgenomen over de 

mogelijkheden van houtstook op huishoudensniveau. 

Houtstook met moderne high tech kachels (waarbij de 

milieubelasting is geminimaliseerd) kan het 

warmteprobleem gedeeltelijk ondervangen. Het is geen 

onderdeel van beleid (en dus niet opgenomen in de tabel), 

omdat mensen vrij zijn om houtkachels in hun huis op te 

nemen. Wel willen we de milieuvriendelijke variant 

promoten (zie voor meer informatie de bijlage). 

  

WKK ter grootte zeecontainer 

Een WKK (Warmte-KrachtKoppeling) heeft een omvang van 

een zeecontainer. Deze kan gevoed worden door biogas uit 

een biomassavergister of door housnippers of biodiesel. De 

WKK geeft nauwelijks geluid- of geuroverlast 

(milieucategorie 2, gewenste afstand 30 m). 

Deze voorzieningen zijn in het buitengebied en op een 

bedrijventerrein denkbaar onder voorwaarde van een goede 

milieukundige en ruimtelijke inpassing. 

 

Biomassacentrale op basis van houtachtig materiaal 

Voor deze vorm van biomassaverwerking gelden dezelfde 

voorwaarden zoals aangegeven bij industriële organische 

reststromen. Dit soort centrales zijn denkbaar op 

bedrijfsterreinen waarbij veel aandacht moet worden 

besteed aan de beschikbaarheid van voldoende houtachtig 

restmateriaal in de regio en de afwikkeling van het 

verkeer. 

Bron: Technea.nl Pelletketelinstallatie 
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Bijlage NWEA gedragscode 

De NWEA gedragscode acceptatie en participatie windenergie 

op land geeft basisprincipes voor acceptatie, financiële en 

procesparticipatie bij windenergie. Doel van de gedragscode is 

het vergroten en behouden van acceptatie van deze vorm van 

hernieuwbare energieopwekking die noodzakelijk is voor het 

behalen van de klimaatdoelen.  

 

Belangrijke punten in de gedragscode zijn: 

 De omgeving zo vroeg mogelijk betrekken en in alle fasen 

van het project goed communiceren. 

 Algemene informatie over windenergie wordt beschikbaar 

gesteld door het Rijk, de NWEA en de natuur- en 

milieuorganisaties. 

 Over beleidsinformatie communiceert het bevoegd gezag. 

Als de gemeente Oost Gelre het bevoegd gezag is leggen 

wij uit wat onze duurzaamheidsvisie is en op welke 

plekken wij welke ontwikkelingen mogelijk vinden.  

 Over de procesinformatie zoals de te volgen procedure 

communiceert het bevoegd gezag in overleg met de 

initiatiefnemer. 

 Over de projectinformatie communiceert de 

initiatiefnemer.  

 Het in overleg met belanghebbenden opstellen van een 

participatieplan waarin wordt aangegeven  welke 

processtappen er zijn en op welke manier 

belanghebbenden betrokken worden. De initiatiefnemer is 

verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving, het 

bevoegd gezag is primair verantwoordelijk voor de 

ruimtelijke procedure.  

 Voor versterking van de acceptatie en financiële 

participatie stellen initiatiefnemers een bovenwettelijk 

bedrag beschikbaar. Indicatie van de financiële ruimte 

hiervoor is een bedrag van 0,4 tot 0,5 euro per MWh. 

Tevens wordt aangegeven of en welke vorm van financiële 

participatie plaatsvindt.  
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Bijlage Ontwerp op locatie 

Ontwerp op locatie is een methode waarbij op de locatie van 

het planinitiatief een ontwerpgesprek wordt gevoerd. Bij dit 

gesprek zijn minimaal de initiatiefnemer, een onafhankelijke 

gespreksleider, de gemeente en een 

ontwerper/landschapsarchitect aanwezig. In een uitgebreide 

sessie kunnen ook direct betrokken omwonenden aanwezig 

zijn. Gebeurt dat niet dan is de initiatiefnemer 

verantwoordelijk voor een gesprek over zijn planvoornemen 

met de buren.  

 

Ontwerp op locatie heeft als grote voordeel dat daadwerkelijk 

op de plek gekeken wordt en dat samen, aan de keukentafel 

alle belangen op tafel komen en het ontwerp in ruwe vorm in 

gezamenlijkheid ontstaat. Het is de optimale manier om 

maatwerk te leveren. 

 

De initiatiefnemer belicht zijn planvoornemen, de 

landschapsdeskundige vertelt wat belangrijk is gezien vanuit 

ruimtelijke en cultuurhistorische optiek. De gemeente draagt 

zorg voor alle andere zaken zoals de ligging van belangrijke 

leidingen, inritten ed.  

 

Na de sessie wordt het plan uitgewerkt. In 90% van de gevallen 

ontstaat een plan dat niet of nauwelijks aanpassing behoeft.  
 

 

initiatiefnemer 

gemeente 

landschaps- 
deskundige 

omwonende 
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Bijlage Biomassa 

Biomassa is een verzamelbegrip  voor materiaal van 

biologische oorsprong: bijv. (snoei)houtafval, rioolslib, gft, en 

mest. Om energie uit biomassa op te wekken zijn er 

verschillende processen, zoals verbranden en vergisten, voor 

verschillende doeleinden, zoals warmte, gas, en elektriciteit. 

Hierna wordt een indeling gehanteerd op basis van de bron 

van biomassa.  

 

Mest 
Vergister gericht op eigen gebruik 

Een biomassavergister is een voorziening bij een (agrarisch) 

bedrijf waarin mest wordt omgezet naar gas. Dit gas wordt in 

een warmtekrachtkoppeling verbrand en omgezet naar 

warmte en elektriciteit. Hiermee kan een (agrarisch) bedrijf 

energieneutraal worden. Het restproduct kan als meststof 

weer op het land gebruikt worden.  

 

Collectieve mestvergisting  

Bij dit type vergisting kan gedacht worden aan collectieve 

bio(mest)vergisting bij een agrarisch bedrijf of op een 

bedrijventerrein. Een mestvergistingsinstallatie wordt 

gebruikt om biogas te produceren uit mest. Biogas bestaat uit 

de chemische stof methaan (CH4) en heeft dezelfde 

chemische samenstelling als aardgas.  

 

Als het biogas van dezelfde kwaliteit gemaakt wordt als het 

Nederlandse aardgas, wordt het groengas genoemd. Dit 

groengas kan geïnjecteerd worden in het landelijke 

aardgasnet.  

  

Het biogas kan ook gebruikt worden om ter plekke 

elektriciteit en/of warmte te creëren via een warmte kracht 

koppelingsinstallatie (wkk-installatie) of kan gecomprimeerd 

in flessen aan derden verkocht worden (bijvoorbeeld aan 

tankstations voor biogas/groengas). Een andere optie is een 

rechtstreekse pijpleiding tussen vergister en verbruiker om 

biogas te transporteren (voorbeeld: pijplijn van Groot Zevert 

in Beltrum naar Friesland Campina in Borculo).  

  

Enerzijds leveren deze installaties een bijdrage aan de 

productie van duurzame energie. Anderzijds biedt het 

agrariërs een aanvulling op hun inkomen en helpt het hen bij 

de verwerking van mest.  

 

Een mestvergister bestaat uit opslag van de mest, organische 

afvalstromen en andere stoffen die gebruikt worden (dit heet 

de voor-opslag), uit vergistingssilo’s en uit opslag van het 

digestaat (de na-opslag). 

 

De vooropslag veroorzaakt geurhinder, maar is voor agrarische 

bedrijven vrijgesteld van hindercirkels hiervoor, omdat de 

geur als behorend bij een agrarisch bedrijf beschouwd wordt.  
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Industriële organische reststromen niet zijnde hout 
Het is ook mogelijk om industriële organische reststromen te 

vergisten in een industriële vergister op een bedrijventerrein. 

Na vergisting blijven de mineralen uit organische grondstoffen 

over. Deze mineralen worden digestaat genoemd.  

 

Organische reststromen die afkomstig zijn uit de industrie 

(zoals bedorven of restproducten, slachtafval, 

schoonmaakresten uit tanks en vrachtwagens voor 

voedingsmiddelen) mogen niet als co-substraat vergist worden 

in mestvergisters. Gebeurt dat wel, dan mag het digestaat 

niet meer als meststof gebruikt worden. 

 

De organische reststromen uit de industrie hebben een veel 

hoger organisch stofgehalte (90 tot 100%) dan mest (minder 

dan 20%), waardoor de opbrengst aan biogas veel hoger is. 

Vergisters voor industriële organische reststromen moeten op 

een bedrijventerrein gerealiseerd worden. Zij moeten daarbij 

voldoen aan de regelgeving die voor deze terreinen geldt, 

zoals voor geurhinder. Dit leidt tot meer eisen die aan de 

installatie gesteld worden.  

 

Om bijvoorbeeld de geurhinder te beperken bevindt bij deze 

vergisters de vooropslag van de stoffen zich vaak in een loods 

met onderdruk. Zo kan geen geur naar buiten ontsnappen. 

Vanwege deze aanpak moeten meer kosten worden gemaakt 

en zijn vergisters van organische industriële reststromen 

groter van omvang dan mestvergisters. 

 

 

Biomassavergisters voor industriële organische reststromen 

zijn alleen toegestaan op bedrijventerreinen. Afhankelijk van 

de grootte en de milieucategorie moet per bedrijventerrein 

bekeken worden of vestiging op die locatie mogelijk is. Van 

belang daarbij is de hinderafstand ten opzichte van de 

dichtstbijzijnde hindergevoelige functie. In tegenstelling tot 

mestvergisters bij agrariërs geldt voor industriële 

biomassavergisters dat er wel eisen gesteld worden aan 

geuroverlast. 

 

Vanwege de schaalgrootte van industriële vergisters kunnen 

zij een verkeersaantrekkende werking hebben van enkele tot 

tientallen vrachtwagens per dag. Een goed ontsloten 

bedrijventerrein is dan ook wenselijk voor industriële 

biomassavergisters. 

 

Er zijn geen algemene afstandseisen voor een 

biogasinstallatie. Elke individuele aanvraag wordt getoetst aan 

specifieke eisen. Het inpandig plaatsen van bepaalde 

installaties en voorzieningen (de WKK en laad- en losplaats) 

kan een grote invloed hebben op het beperken van 

milieuhinder (met name geluid). Biogas is een licht 

ontvlambare stof, waardoor externe veiligheid een relevant 

item is voor deze installaties. Transport van gevaarlijke 

stoffen kan een rol spelen indien het biogas over de weg 

getransporteerd wordt i.p.v. direct gebruik in een wkk of 

injectie in het ondergrondse gasnetwerk of een biogaspijplijn. 

 

 

Bijlage Biomassa 
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Bijlage Biomassa 

Hout  
Houtstook individueel 

Nederland heeft nog slechts een klein percentage duurzame 

energie; in 2017 iets meer dan 6%. Van deze 6% is ca. 75% op 

basis van biomassa. Het aandeel (in de 6%) van de houtstook 

door particulieren is 15% (19 PJ). De houtstook (voor warmte) 

bij bedrijven voegt daar nog ruim 9 PJ aan toe. 

 

Houtstook wordt veel bekritiseerd, de bijdrage aan de fijnstof 

belasting is relatief groot. Ook is er sprake van geuroverlast. 

Veel houtstook bij huishoudens is in Nederland niet de 

hoofdverwarming, maar voor de sfeer, met open haard of 

eenvoudige kachels. Maar bij moderne, goed ingestelde en 

correct gebruikte hi-tech houtkachels, met goede brandstof is 

de overlast veel minder.  In de huishoudens is de moderne 

pelletkachel goed inzetbaar, ze zijn compact en schoon.  

Bij bedrijven zijn schone houtchips goed toe te passen in de 

wat grotere kachels (eigenlijk zijn het vergassers). In 

Duitsland of Oostenrijk worden dit soort systemen zeer veel 

toegepast, in het zeer houtrijke Oostenrijk stoken 1,4 miljoen 

huishoudens op hout (van de 3,5 miljoen huishoudens).   

 

 

 

Omdat voor de kleinverbruiker de gasprijs hoog is, is 

houtstook een van de weinige duurzame opties die zonder 

subsidie kunnen. 1 m3 gas kan vervangen worden door 2 - 2,5 

kilo hout. Bij een gasprijs van 60 cent per m3, is hout tot een 

prijs van €240,- per ton nog concurrerend.  

 

In de houtrijke omgeving van Oost Nederland biedt de 

houtstook veel kansen voor de kleinverbruikers van gas (tot 

170.000 m3 gas): bijvoorbeeld een zwembad, een 

zorginstelling, middelgrote bedrijven en huishoudens etc. De 

landelijke bijdrage van bijna 25% (van 6%) kan in deze bosrijke 

omgeving makkelijk naar 50%. En de keten leidt tot lokale 

bedrijvigheid.  
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Bijlage Biomassa 

Hout, biodiesel, biogas ter grootte van een Warmte-

KrachtKoppeling (WKK) 

In een warmte-krachtkoppelingsinstallatie (WKK) vindt 

verbranding plaats waarbij via een generator elektriciteit 

wordt opgewekt en waarbij de restwarmte nuttig toepasbaar 

is in bijvoorbeeld woning, boerderij of schuur. De elektriciteit 

kan ook aan het net geleverd worden, maar de warmte is niet 

goed over langere afstanden te transporteren en moet lokaal 

toegepast worden. 

 

Een WKK heeft vaak de omvang van een zeecontainer en geeft 

nauwelijks geluid- of geuroverlast. Het heeft een 

milieucategorie van 2 en een hinderafstand van 30 meter. 

Deze hinderafstand geldt niet voor eigen bedrijfswoningen, 

zoals bij een boerderij. Rekening houdend met de van 

toepassing zijnde hinderafstanden is een WKK-installatie 

breed toepasbaar. 

 

Een WKK kan ook op verschillende brandstoffen worden 

gestookt. Hier wordt gedoeld op houtsnippers, (bio)diesel of 

aardgas. 

 

Biomassacentrale op basis van hout op een bedrijventerreinen 

Een biomassacentrale is een grootschalige energiecentrale op 

een bedrijventerrein die hout als brandstof heeft. De omvang 

kan oplopen tot die van een kolencentrale. Vanwege de grote 

hoeveelheid hout die verbrand wordt is een goede 

verkeersontsluiting van groot belang.  

 

 

Net als bij een kolencentrale is vestiging naast een rivier 

raadzaam voor de aanvoer van hout en als koelwater. Ook bij 

een biomassacentrale ontstaat veel restwarmte waardoor het 

bij nieuwvestiging van belang is om nuttige toepassing deze 

restwarmte mee te wegen. Voorbeelden zijn toepassing bij 

omliggende bedrijven, een stadsverwarmingssysteem of een 

zwembad. 
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Bijlage begrippenlijst 

Gebiedstypen in kernen 

In het beleid worden de verschillende typen installaties 

gekoppeld aan gebiedstypen. Voor de kernen wordt hierbij 

onderscheid gemaakt tussen woongebieden en 

bedrijfsterreinen:  

• Woongebied en centrumgebied: stedelijke gebieden met 

uitzondering van bedrijfsterrein; 

• bedrijfsterrein: aaneengesloten gebieden met 

bedrijfsbebouwing. 

 

Landschapsindeling 

Voor het buitengebied wordt onderscheid gemaakt tussen 

twee landschapstypen: 

• open: landschappen zonder of met relatief weinig visuele 

barrières, met name ten aanzien van opgaand groen; 

• besloten: landschappen met visuele barrières, bestaande 

uit lijnvormige elementen en gesloten massa’s (bos, 

bebouwing). 

 

Erf, voorerf- en achtererfgebied 

Voor ‘(eigen) erf’ wordt de definitie van erf in het Bor (Besluit 

omgevingsrecht) gehanteerd. Hetzelfde geldt voor de 

definitie1 van ‘achtererfgebied’ en ‘voorerfgebied’:  

• Erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, 

dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 

feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik 

van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of 

een beheersverordening van toepassing is, deze die 

inrichting niet verbieden. 

• Achtererfgebied: erf achter de lijn die het hoofdgebouw 

doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit 

evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar 

toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te 

doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te 

komen. 

• Voorerfgebied: erf dat geen onderdeel is van het 

achtererfgebied.  

 

Landschappelijke inpassing 

Onder ‘landschappelijke inpassing’ wordt een zodanige 

vormgeving en inpassing verstaan dat deze optimaal is 

afgestemd op bestaande danwel nog te ontwikkelen 

ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische 

landschapskwaliteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Artikel 1, bijlage 2, Bor 
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