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1. Inleiding
Deze gids behandelt de planning van de gemeenten voor windturbines op land, die wordt geregeld op grond van zowel de
Wet ruimtelijke ordening (Wetsbesluit nr. 1157 van 1 juli 2020) als het Uitvoeringsbesluit planning en toestemming voor het
plaatsen van windturbines (Uitvoeringsbesluit nr. 923 van 6 september 2019).

Zowel de ruimtelijke ordeningswet als het uitvoeringsbesluit inzake het plannen van en toestemming voor de bouw van
windturbines vallen onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Huisvesting en worden beheerd
door het Deense agentschap voor huisvesting en planning. Waar relevant wordt verwezen naar andere wetgeving, waaronder b.v.
Uitvoeringsbesluit van het Ministerie van Milieu over geluid van windturbines. De gids is gepubliceerd door het Deense
bureau voor huisvesting en planning met bijdragen van relevante autoriteiten.

Deze gids bevat een systematisch overzicht van de eisen van ruimtelijke ordening en milieuwetgeving op basis van
jurisprudentie en administratieve praktijk, inclusief beslissingen van het College van Beroep voor Planning en het Milieuen Voedselcollege. De gids is een update van de 'Gids voor planning voor en vergunningen voor de bouw van windturbines'
van het Deense Natuuragentschap uit 2015, en weerspiegelt nieuwe regels en rollen met betrekking tot de fysieke planning
voor windturbines.

Het richtsnoer is niet juridisch bindend, maar biedt alleen een richtsnoer voor het begrijpen van de praktijk en de juridisch
bindende bepalingen waarop het betrekking heeft.

Sommige informatie in de gids komt meerdere keren voor omdat het relevant is om deze te relateren aan verschillende
rubrieken en omdat verwacht wordt dat de gids als naslagwerk wordt gebruikt. Het doel is niet om richtlijnen te reproduceren,
zoals blijkt uit andere publicaties, maar om ernaar te verwijzen.

Aan het einde van de gids zijn er twee bijlagen met respectievelijk gemeenschappelijke normen voor het berekenen van
schaduwen en richtlijnen voor het proces voor het toestaan van huishoudelijke windturbines.

De planning van windturbines op zee is niet op grond van de Planwet geregeld en komt in deze handreiking niet aan de
orde, behoudens een korte bespreking in hoofdstuk 2 van de handreiking.

1.1 Het Energieakkoord 2018
Denemarken moet meer gebruik maken van hernieuwbare energievormen en windturbines op land spelen een belangrijke
rol in deze transitie. De conversie moet echter plaatsvinden op een manier die rekening houdt met andere maatschappelijke
belangen in landgebruik, waaronder natuur en landschap, etc.
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In juni 2018 werd een breed politiek energieakkoord gesloten tussen de toenmalige regering (Venstre, de
Liberale Alliantie en de Conservatieve Volkspartij), de sociaal-democraten, de Deense Volkspartij, de
Eenheidslijst, het Alternatief, radicaal links en de socialistische Volkspartij.
Het energieakkoord bevat onder meer een paragraaf over "Hernieuwbare energie tegen marktvoorwaarden".
In de paragraaf staat onder meer dat "Partijen de noodzaak erkennen om gemeenten in de gelegenheid te
stellen toestemming te verlenen voor het bouwen van up-to-date windturbines volgens de huidige praktijk."

Bij het aangaan van het Energieakkoord keek de windturbine-industrie naar een toekomst waarin de
windturbines in hoogte zouden moeten stijgen. De gemeenten waren destijds de stedenbouwkundige
autoriteit voor productieturbines met een totale hoogte tot 150 m en testturbines, ongeacht de totale hoogte
van de testturbine. Het plannen van productieturbines met een totale hoogte van meer dan 150 m was een
staatsaangelegenheid. Het waren ook de gemeenten die de milieubeoordelingsinstantie waren voor onshore
windturbines met een totale hoogte van maximaal 150 m, terwijl de Deense milieubeschermingsinstantie
turbines met een totale hoogte van meer dan 150 m beoordeelde.

In het kader van de uitvoering van het Energieakkoord 2018 is een aantal regels gewijzigd om de planning
voor windturbines op land in de gemeenten te verankeren, waaronder een aanpassing van de
uitvoeringsbesluit planning en toestemming voor het plaatsen van windturbines in 2019 met de opheffing
van de hoogtelimiet voor gewone productieturbines 150 meter. Het plannen van windturbines is in wezen
nog steeds een gemeentelijke aangelegenheid. De gids is daarom geactualiseerd om de verruimde rol van
de gemeenten als plan- en MER in het windgebied weer te geven.

Het zijn de gemeenten die vanuit de lokale belangen de afwegingen en belangen binnen een bepaald
gebied moeten afwegen en een afweging moeten maken van de impact van de windturbines op mens,
natuur, milieu en landschap. Bij de gemeentelijke planning moet rekening blijven worden gehouden met de
nationale belangen, zie 'Overzicht van de nationale belangen in de gemeentelijke planning', 2018.

1.2 De gemeenten als planningsautoriteit voor windturbines
op land
De ruimtelijke ordening voor windturbines op land is geregeld in overeenstemming met de Planwet. Het is
de taak van de gemeenten om windturbines te plannen en vereist, net als alle andere planning, een afweging
van verschillende belangen, waaronder zorg voor omwonenden, rekening houden met natuur- en
landschapsbelangen, enz.

De procedure voor de planning van windturbines verschilt niet van de andere gemeentelijke planning, maar
in tegenstelling tot andere technische voorzieningen is de planning voor windturbines ook geregeld in een
aparte uitvoeringsbesluit - uitvoeringsbesluit over het plannen van en toestemming tot het plaatsen van
windturbines. Daarnaast algemene regels in Uitvoeringsbesluit nr. 1383 van 26 november 2016 betreffende
de uitvoering van de Planningswet in verband met:
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internationale natuurreservaten en de bescherming van bepaalde soorten (Plan Habitats Order).

Op grond van artikel 11, lid 2 bepaalt het gemeentelijk plan, op basis van een globale beoordeling van de
ontwikkeling in de gemeente, i) een hoofdstructuur die de algemene doelen voor de ontwikkeling en het
grondgebruik in de gemeente aangeeft, ii) richtlijnen voor het grondgebruik, enz. vgl. de ruimtelijke
ordeningswet § 11 a en iii) kader voor lokale plannen inhoud voor de afzonderlijke delen van de gemeente,
vgl. de ruimtelijke ordeningswet § 11 b.

Daarbij moet het gemeentelijk plan rekening houden met de randvoorwaarden van het plan. Ook moet de
samenhang tussen het gemeentelijk plan en de gemeentelijke planning in de buurgemeenten worden
toegelicht. Op grond van artikel 11, lid 3 moeten de afgebakende gebieden die aansluiten bij de richtlijnen
en kaders van het gemeentelijk plan op een kaart worden weergegeven. Op kaartbijlagen dienen de
gebieden eenduidig te worden afgebakend.

De richtlijnen van het gemeentelijk plan voor de plaatsing van windturbines moeten in overeenstemming
zijn met het Uitvoeringsbesluit planning en vergunning voor het plaatsen van windturbines.
In de uitvoeringsbesluit zijn bepalingen opgenomen waarmee de gemeenten bij hun planning rekening
moeten houden. Het doel van het uitvoeringsbesluit is o.a. om ervoor te zorgen dat bij de planning van
windturbines rekening wordt gehouden met buren en landschappelijke overwegingen.

In het Uitvoeringsbesluit ruimtelijke ordening en vergunning voor het plaatsen van windturbines is als
hoofdregel vastgelegd dat het plaatsen van windturbines alleen kan plaatsvinden in in het gemeentelijk plan
aangewezen speciale windturbinegebieden. De bepalingen van het Uitvoeringsbesluit ondersteunen ook dat
uitgebreide aandacht wordt besteed aan de landschapseffecten en aan de andere belangen in het open
land, inclusief aangrenzende woningen. De trend is naar steeds grotere en efficiëntere windturbines en dit
maakt het steeds moeilijker om locatie-opties te vinden.

Het doel is dat de planning van de windturbines de nodige ruimte creëert voor de plaatsing van windturbines,
inclusief de mogelijkheid om grotere gebieden in te richten voor de plaatsing van windturbines, terwijl de
integratie wordt afgewogen in relatie tot andere belangen. De gemeenten moeten afwegen waar het passend
is om windturbines op land te plaatsen.
Hetzelfde geldt voor aanvragen voor stadsontwikkeling, locatie van technische voorzieningen, etc.

De afweging van de gemeenten moet het mogelijk maken om in het kader van de wetgeving zoveel mogelijk
rekening te houden met omwonenden, geluidsbelasting, natuur, milieu, enz., vgl. uitvoeringsbesluit geluid
van windturbines na te leven.

Het behoort tot de planologische bevoegdheid van de gemeenteraad om te bepalen hoe de verschillende
belangen worden afgewogen en om een concrete aanwijzing van windturbinegebieden met bijbehorende
richtlijnen te realiseren. Het is geen vereiste dat windturbines worden geplaatst in de gebieden waar richtlijnen
zijn voor het plaatsen van windturbines, maar
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De richtlijnen dienen als bestuurlijke basis voor mogelijke toekomstige windturbinegebieden
en vormen de basis voor geïnteresseerde bouwers om de bouw van windturbines in de
door de gemeente aangewezen gebieden aan te vragen. Ook kan de gemeente vanwege
een belangenafweging besluiten dat het niet mogelijk is om windturbines in de gemeente
te plaatsen.
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2. Windturbinetypes en certificering
Met de inwerkingtreding van de laatste wijziging van het Uitvoeringsbesluit planning en vergunning voor het
plaatsen van windturbines op 13 september 2019 is de gemeente de stedenbouwkundige autoriteit voor zowel
productie- als experimentele turbines op land, ongeacht de totale hoogte van de turbine .
De gemeenten zijn ook nog steeds de planningsautoriteit voor huishoudelijke windturbines.

Het blijkt uit § 2, par. 1 van het Uitvoeringsbesluit planning en vergunning voor het plaatsen van windturbines, dat
windturbines alleen mogen worden geplaatst binnen gebieden die daarvoor zijn aangewezen in de richtlijnen van
het gemeentelijk plan, cf. de Ruimtelijke ordeningswet, artikel 11a, lid. 1, nr. 5. Dit geldt niet voor huishoudelijke
turbines met een totale hoogte van maximaal 25 m, die in directe verbinding met bestaande bouwvoorzieningen
worden geplaatst, zie artikel 2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit. 8 (zie paragraaf 2.4).

Voorstellen voor plannen die waren gepubliceerd voordat de meest recente wijziging van het Uitvoeringsbesluit
planning en toestemming voor de bouw van windturbines op 13 september 2019 van kracht werd, moesten volgens
de huidige regels worden afgerond.

2.1 Certificering
Nieuwe windturbines die in Denemarken of in Deense wateren moeten worden geïnstalleerd, moeten worden
gecertificeerd in overeenstemming met het uitvoeringsbesluit inzake technische certificering en onderhoud van
windturbines, enz. (Uitvoerend besluit van het ministerie van Klimaat, Energie en Toelevering nr. 1773 van 30
november 2020). Ook grotere windturbines moeten bij plaatsing projectgecertificeerd zijn.
De projectcertificering documenteert de impact van de installatieplaats op de specifieke windturbine. Een
projectcertificaat kan heel goed betrekking hebben op een park met meerdere windturbines en kan worden
afgegeven aan één of meerdere eigenaren.

Het uitvoeringsbesluit heeft tot doel ervoor te zorgen dat windturbines, die op het land, in de territoriale zee en in
de exclusieve economische zone worden opgesteld en die worden gebruikt voor de productie van elektrische
energie, geen risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van personen en vee en voor de veiligheid van
eigendommen wanneer windturbines worden geïnstalleerd, onderhouden of gebruikt, en voldoen aan de gestelde
eisen voor geluidsemissie.

Er wordt verwezen naar de website van het Deense Energie Agentschap voor technische certificering en onderhoud
van windturbines op cas.ens.dk. De technische voorschriften voor de aansluiting van de windturbines op het
elektriciteitsnet zijn te vinden op de website van Energinet energinet.dk.

Afhankelijk van het type certificaat volgens welke de windturbine is opgesteld, kan dit van invloed zijn op de
geluidsregels die gelden voor de turbine, cf. het Uitvoeringsbesluit geluid van windturbines (zie paragraaf 4.4.3).
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2.2 Testturbines
Experimentele turbines worden vaak opgesteld om nieuwe typen windturbines te ontwikkelen of te testen of om
omstandigheden te onderzoeken die het gebruik van windenergie door windturbines kunnen verbeteren.

Met de laatste wijziging van het Uitvoeringsbesluit planning en vergunning voor het plaatsen van windturbines
wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen productieturbines en testturbines fsva. planning. Experimentele
turbines worden gedefinieerd als prototype-turbines, serie 0-turbines en turbines die zijn herbouwd voor gebruik in
experimenten in overeenstemming met de Executive Order betreffende technische certificering en onderhoud van
windturbines, enz.

Prototype turbines zijn de eerste niet in serie geproduceerde windturbines van een nieuw type, zie paragraaf 4,
subparagraaf 1, nr. 1 in Executive Order nr. 1773 van 30 november 2020 betreffende technische certificering en
onderhoud van windturbines, enz.

Fsva. serie-0 turbines worden verwezen naar de definitie in § 2, para. 1, nr. 3 in het Uitvoeringsbesluit geluid
windturbines. Serie-0 turbines betekent de eerste, kleinere productieserie van een nieuw type windturbine.
Windturbines van serie 0 mogen een tijdelijk typecertificaat (B-typecertificaat) hebben met openstaande punten in
overeenstemming met het Uitvoeringsbesluit inzake technisch goedkeuringsschema voor constructie, fabricage,
montage, onderhoud en service van windturbines.

De technische certificering wordt afgegeven aan de fabrikant of leverancier van de windturbine en wordt als
uitgangspunt gegeven voor een periode van 3 jaar. Als verdere proeven nodig zijn, moet de certificering worden
vernieuwd, net zoals veranderingen aan de turbine een hernieuwde certificering vereisen. Nadat de certificering is
verlopen, moet de windturbine worden gedemonteerd of moet een nieuwe certificering voor normaal gebruik worden
afgegeven.

In het Besluit geluid windturbines is bepaald dat het plaatsen van nieuwe windturbines en het wijzigen van een
windturbine op een wijze die kan leiden tot een verhoogde geluidsemissie, overeenkomstig de bepalingen van het
Besluit bij de gemeente moet worden gemeld. Dit betekent dat er voor gebieden met proefturbines mogelijk
hernieuwde meldingen komen conform de huidige uitvoeringsregeling geluid windturbines.

2.3 Huishoudturbines
Huishoudelijke turbines met een totale hoogte van maximaal 25 m mogen worden geplaatst door middel van een
omgevingsvergunning als ze worden geplaatst in directe verbinding met bestaande bouwfaciliteiten, zie paragraaf
2, subparagraaf 8 van het Uitvoeringsbesluit inzake planning en vergunning voor de bouw van windturbines. De
totale hoogte wordt gemeten vanaf de grond, ongeacht of de turbine op een andere bouwplaats staat opgesteld. Als
de huisturbines niet in directe verbinding met bestaande bouwfaciliteiten worden gebouwd, dwz. vrijstaand vereist
het, net als voor alle andere windturbines, een aanduiding in het gemeentelijk plan en richtlijnen voor het gebruik
van het gebied.
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Het plaatsen van een enkele huishoudturbine (totale hoogte tot 25 m) in het landelijk gebied is vrijgesteld van de
eis dat windturbines moeten worden afgeschermd voor significante belasting van het milieu, zie artikel 16 van de
Wm, inclusief bijlage 2 , sectie 3.j (Statutair besluit nr. 1976 van 27 oktober 2021 betreffende de milieubeoordeling
van plannen en programma's en van specifieke projecten).

Alle elektriciteitsproducerende windturbinetypes vallen onder het Uitvoeringsbesluit geluid windturbines en er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale as windturbines (windturbine).

Zie verder in hoofdstuk 7 onder huishoudelijke turbines in resp. landelijke zone en stedelijke zone.

2.4 Offshore windturbines
De planning voor de bouw van windturbines op zee is niet geregeld in de Planwet, maar valt onder de regels van
de Wet Maritieme Ruimtelijke Ordening, zie Uitvoeringsbesluit nr. 400 van 6 april 2020 en het plan offshore. Op
grond hiervan kunnen, als algemeen uitgangspunt, alleen plannen worden vastgesteld en verleend voor
windturbines op zee in gebieden die in het plan op zee zijn ingericht voor duurzame energie.

Als er andere autoriteiten zijn die ook uitgaven in hetzelfde gebied hebben, moet het Deense Energieagentschap
een bilaterale verduidelijking geven voordat een plan kan worden aangenomen of een vergunning kan worden
afgegeven voor de installatie van offshore windturbines. Vaststelling van plannen en afgifte van vergunningen in
gebieden die nog niet zijn toegewezen aan hernieuwbare energie vereisen een wijziging van het zeeplan
(plansupplement). In dergelijke gevallen moet het Deense Energieagentschap, als bevoegde autoriteit, de relevante
autoriteiten raadplegen en relevante effectbeoordelingen uitvoeren. De Deense Maritieme Autoriteit, de autoriteit
die verantwoordelijk is voor maritieme planning, houdt vervolgens een openbare raadpleging en de wijziging wordt
door de minister van Handel en Industrie uitgevaardigd in de vorm van een wijzigingsbevel.

In verband met de planning van bijvoorbeeld aanbestedingen voor offshore windparken voert het Deense Energie
Agentschap, naast de procedures in overeenstemming met de regels voor offshore planning, verder relevant
overleg met autoriteiten en eventueel belanghebbenden. Verder wordt een strategische milieueffectrapportage
van het specifieke plan uitgevoerd conform de regels in de Wm.

Het zeeplan omvat alleen gebieden voor hernieuwbare energie met het oog op overheidsaanbestedingen, en
gebieden voor de specifieke opendeurprojecten die worden verwerkt door het Deense energieagentschap. Voor
vergunningaanvragen buiten de aangewezen gebieden is daarom altijd een wijziging van het vaarplan nodig.
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3. Het gemeentelijke planningsproces
Gemeentelijke planning voor windturbines verschilt niet significant van gemeentelijke planning voor
andere onderwerpen op grond van sectie 11a van de Planningswet.Verwezen wordt naar 'Richtlijnen
voor gemeentelijke planning', gepubliceerd in 2008, en de website planinfo van het Deense Huisvestingsen Planbureau. dk voor een gedetailleerde beoordeling. Hieronder worden belangrijke aandachtspunten
met betrekking tot het planproces besproken.

3.1 Richtlijnen en kader van het gemeentelijk plan
Op grond van artikel 11a, lid 1, nr. 5, is het de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om in het
gemeentelijk plan richtlijnen vast te stellen voor de plaats van technische voorzieningen, waaronder
windturbines. Ook volgt uit § 2, par. 1 van het Uitvoeringsbesluit planning en vergunning voor het
plaatsen van windturbines, dat alleen windturbines mogen worden geplaatst binnen gebieden die
daarvoor zijn aangewezen in de richtlijnen van het gemeentelijk plan. De bepaling § 2, par. 1 is echter
niet van toepassing op huishoudelijke windturbines met een totale hoogte van maximaal 25 meter, die

in directe verbinding met bestaande bouwvoorzieningen worden geplaatst, zie artikel 2, lid 1, van het Uitvoeringsbesluit
Voor het regelgevend kader voor de plaatsing van windturbines wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

Op grond van artikel 11b, lid 1, nr. 8, moet het gemeentelijk plan een kader bevatten voor de inhoud
van de lokale planning voor technische voorzieningen, waaronder windturbines. Het kader kan worden
geboden in verband met de aanwijzing van windturbinegebieden of door de lopende herziening van het
gemeentelijk plan.

Volgens artikel 3 van het Besluit planning en vergunning voor het plaatsen van windturbines moet het
gebied waarop een gemeentelijke planningsrichtlijn voor windturbines van toepassing is, geschikt zijn
voor de beoogde windturbinegroep of individuele windturbine. In het kader voor de ruimtelijke ordening
van het gemeentelijk plan moeten bepalingen worden opgenomen over het verwachte maximumaantal
en de maximale totale hoogte van de turbines. Er wordt verwezen naar paragrafen 4.1 en 4.2 op resp.
afbakening van het gebied en keuze van lay-outpatroon. Lokale planning voor windturbines wordt in
meer detail besproken in hoofdstuk 5.

3.1.1 Themaplannen, gemeentelijke planaanvullingen en de lopende herziening
van het gemeentelijk plan
Zoals blijkt uit de Planwet, artikel 23a, onderdeel 2 wordt het globale gemeentelijk plan doorlopend
aangepast en herzien, hetzij met een gemeentelijke planaanvulling voor de afzonderlijke gebieden of
thematische plannen binnen de planperiode, hetzij door een integrale herziening om de vier jaar. Voor
windturbines kan de gemeente dus haar richtlijnen wijzigen, waaronder welke gebieden moeten worden
aangewezen voor de plaatsing van windturbines, wanneer en als dat nodig is.
De planningsvoorwaarden voor het plaatsen van windturbines kunnen zijn gewijzigd, of de gemeente
heeft haar planningsprioriteiten gewijzigd, zoals:
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bijvoorbeeld nieuwe klimaat- en energiedoelen. Andere gewijzigde randvoorwaarden kunnen zijn dat
bijvoorbeeld een woning is gesloten en dat de afstandseis voor deze woning dus niet meer in acht moet
worden genomen.

De gemeente heeft zo de mogelijkheid om de ruimtelijke ordening continu aan te passen aan gewijzigde
omstandigheden en prioriteiten, zowel voor windturbines als in relatie tot andere belangen.

3.1.2 Doelstellingen gemeente en afweging beschermings- en gebruiksbelangen
Bij de aanwijzing van windturbinegebieden moet de gemeente een breed scala aan belangen afwegen
die met elkaar kunnen botsen, bijvoorbeeld afweging voor de bescherming van landschap, natuur,
omwonenden versus de afweging voor de ontwikkeling met duurzame energie.
De mogelijkheid om te voldoen aan verzoeken voor specifieke turbinelocaties, bijvoorbeeld in de haven
of langs grote wegen, zal dus afhangen van de algehele afweging van belangen en overwegingen voor
de specifieke windturbinegebieden.

Dit evenwicht omvat de maatschappelijke noodzaak, die kan verwijzen naar bijvoorbeeld
overheidsdoelstellingen voor ontwikkeling met windturbines, doelstellingen voor energie, klimaat, enz.
Binnen bepaalde gebieden, bijvoorbeeld de nabijheidszone of gebieden met nationale grondwaterbelangen,
zie paragraaf 4.7.7. en 4.7.8 is ook voor het plaatsen van windturbines een bijzondere planologische en/
of functionele verantwoording vereist.
Voor de bouw van windturbines in dit soort speciaal beschermde gebieden zal een afweging van
alternatieve locatiemogelijkheden buiten deze gebieden nodig zijn. Indien reële alternatieve
locatiemogelijkheden buiten een beschermd gebied niet voldoende kunnen voldoen aan de gemeentelijke
doelstelling voor uitbreiding met bijvoorbeeld windturbines en duurzame energie, of indien andere
beschermingsoverwegingen het gebruik van de alternatieve gebieden in de weg staan, kan deze
overweging worden meegenomen in de algehele planologische verantwoording voor het plaatsen van
de windturbines.

Zie hoofdstuk 4. voor een overzicht van een aantal aandachtspunten met betrekking tot beschermingsen gebruiksbelangen bij de aanwijzing van gebieden voor windturbines.

3.1.3 Relaties met buurgemeenten
De locatie van windturbines kan een aantal planologische gevolgen hebben voor aangrenzende
gemeenten. Zo kan de ligging van windturbines aantasten van beschermde landschappen of
cultuurhistorische waarden in een buurgemeente, de mogelijkheden van de buurgemeente om
geluidgevoelig grondgebruik binnen het geluidsbelastinggebied van het windturbinegebied te plannen of
toe te staan beperken of een beperking van een het vermogen van de gemeente om nabije windturbines
te plannen.
De geluidbijdrage van een nabij de gemeentegrens gelegen windturbinegroep kan er ook toe leiden dat
het niet mogelijk is om windturbines in de buurgemeente te plaatsen, omdat de cumulatieve
geluidsbelasting dan de geluidgrenswaarden voor een naburige woning of een geluidhinder overschrijdt.
-gevoelig gebied, zie paragraaf 4.4.3 over geluid van windturbines.
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Een gemeentelijk plan moet vergezeld gaan van een verantwoording van de randvoorwaarden van het plan,
inclusief de aansluiting van het gemeentelijk plan op de gemeentelijke planning in de aangrenzende gemeenten,
zie artikel 11 e, eerste lid, van de Ruimtelijke ordeningswet. 1, nr. 15. Buurgemeenten kunnen bezwaar maken
tegen de planning van een andere gemeente indien het voorstel significante gevolgen heeft voor de ontwikkeling
van de gemeente, cf. artikel 29b, eerste lid, van de Ruimtelijke ordeningswet. 1, en dus ook beschouwd als de
betrokken autoriteit, zie paragraaf 3.2.4. In een klachtenzaak over het niet raadplegen van een buurgemeente
(21/02909) heeft het College van Beroep voor Planning de klacht afgewezen op grond van het feit dat de impact
een zeker gewicht en belang moet hebben in relatie tot de gebiedsbelangen van de buurgemeente om een
verplichting voor een gemeente om hiermee rekening te houden in de aanvulling op het gemeentelijk plan.

Het is aan te bevelen dat een gemeente een intergemeentelijke samenwerking aangaat bij de inrichting van
windturbinegebieden die dicht bij de gemeentegrens liggen. Ook wordt hierdoor vaak een betere benutting van
potentiële windturbinegebieden met een omvang over de gemeentegrens mogelijk.

Indien de gemeenten het niet eens kunnen worden wanneer een buurgemeente bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 29b,
onderdeel 1 en 2, wordt een besluit genomen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting, zie artikel 29b, onderdeel 3.

3.2 De stappen en fasen van de planning
Planning voor windturbines maakt deel uit van het planningsproces van de gemeentelijke planningsstrategie
over het gemeentelijk plan naar het lokale plan. Daarnaast zijn er natuurlijk de windturbines die alleen een
landzonevergunning nodig hebben. In verband met elke planningsstap is er een vereiste voor publieke
betrokkenheid en milieubeoordeling van de plannen. Ten slotte zullen de meeste projecten die specifiek voor
windturbineprojecten worden aangevraagd, onderworpen worden aan een milieubeoordeling (zie paragraaf 6.1).

3.2.1 Het gemeentelijk plan
Een afweging van planologische en milieubelangen in relatie tot potentiële investeringsmogelijkheden voor
windturbines in een gemeente als geheel kan met voordeel plaatsvinden voorafgaand aan een aanwijzing van
windturbinegebieden met bijbehorende richtlijnen in het gemeentelijk plan. Het biedt onder andere: de gemeente
en nieuwkomers een overzicht van waar windturbines verwacht kunnen worden.

De richtlijnen voor windturbines van het gemeentelijk plan vormen tevens de basis voor geïnteresseerde
bouwers om een aanvraag in te dienen voor de plaatsing van windturbines in de door de gemeente aangewezen
gebieden. Ook geven de richtlijnen, samen met de overige wetgeving, het kader aan waarvoor projecten kunnen
worden aangevraagd, inclusief hoeveel en hoe grote windturbines er in het individuele gebied mogen worden
geplaatst, zie paragraaf 4.1.

Dit belet niet dat er wordt gepland voor een locatie die niet is aangewezen in de richtlijnen van het gemeentelijk
plan. Hiervoor moet echter een gemeentelijk plansupplement worden opgesteld, waarin de richtlijnen van het
gemeentelijk plan voor het betreffende gebied worden herzien.
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zie 3.1.1. In een zaak uit 2020 (PKN-18/064506) heeft het College van Beroep voor Planning een klacht
afgewezen dat er geen algehele planning voor turbines is geweest. Het College van Beroep voor de Planning
stelt dat er in de Planningswet geen vereiste is dat er een globale planning voor windturbines voor de hele
gemeente moet zijn voordat er plannen worden gemaakt voor specifieke windturbinegebieden.

3.2.2 Gemeentelijke planningsstrategie en publiciteitsfase
Op grond van artikel 23a, lid 1 moet de gemeente voor het einde van de eerste helft van de
gemeenteraadsverkiezingen een gemeentelijke planningsstrategie publiceren. De planologische strategie is
bedoeld om een brede en lange termijn benadering van de ontwikkeling van de gemeente te kunnen
accommoderen. Het kan met voordeel in samenwerking met vele partijen worden bereid. Met een
planologische strategie heeft de gemeente o.a. mogelijkheid om zich te concentreren op de planning voor
windturbines en de behoefte aan hernieuwbare energie. De gemeenteraad stelt een termijn van minimaal 8
weken vast voor het indienen van ideeën, voorstellen, etc. en commentaar op de gepubliceerde strategie.

Indien een gemeente de planvorming wil bevorderen voor windturbines die in strijd zijn met de richtlijnen
van het gemeentelijk plan en die niet in de gemeentelijk planstrategie zijn vastgesteld, of die buiten de in het
gemeentelijk plan aangewezen windturbinegebieden komen te liggen, moet de gemeente een prepubliciteitsfase met de daarbij behorende mogelijkheid om ideeën, voorstellen en opmerkingen in te dienen
over de gewenste wijziging van het gemeentelijk plan, cf. artikel 23 c van de Ruimtelijke ordeningswet De
duur van deze pre-publiciteitsfase is niet in de wet vastgelegd, maar in de praktijk wordt vaak een
consultatietermijn van vier weken uitgetrokken.

3.2.3 Milieueffectrapportage
Op grond van de Wet milieueffectrapportage (Uitvoeringsbesluit nr. 1976 van 27 oktober 2021
betreffende milieueffectrapportage van plannen en programma's en van specifieke projecten) moet
een overheid een milieueffectrapportage van plannen en programma's uitvoeren, zie paragraaf 8 (1)
van de wet. 1, waar deze worden bereid binnen o.a. energie, ruimtelijke ordening en landgebruik en
stelt het kader vast voor toekomstige bouwvergunningen voor de projecten die vallen onder de
bijlagen 1 en 2 van de wet, of voor zover deze een beoordeling van de effecten op een internationaal
natuurgebied met zich meebrengen, rekening houdend met de instandhouding van het gebied
doelstellingen of een significante impact op het milieu worden beoordeeld.

Daarom zullen voorstellen voor windturbineplannen vaak milieutechnisch moeten worden beoordeeld, tenzij
er op lokaal niveau kleine wijzigingen zijn in een plan of een plan voor een kleiner gebied en uit een
screening blijkt dat het plan geen significante gevolgen voor het milieu zal hebben, zie paragraaf 8 (1) van de wet. 2.
Het bevoegd gezag beslist of plannen en programma's op grond van artikel 8, eerste lid, 2, valt onder de eis
van milieueffectrapportage. Bij de milieubeoordeling van plannen wordt een milieurapportage opgesteld met
een beoordeling van de waarschijnlijk significante impact op het milieu van de uitvoering van het plan inclusief een beoordeling van een mogelijke significante impact op een aangewezen internationaal
natuurgebied.
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De milieubeoordeling van een voorstel voor een windturbineplan of andere gemeentelijke planvoorstellen moet
voor de gemeenteraad een zo goed mogelijke basis voor de besluitvorming vormen, b.v. door te zorgen voor de
betrokkenheid van de relevante autoriteiten en het publiek.

Wanneer een overheid een milieueffectrapportage gaat uitvoeren op een voorstel voor het windturbineplan,
wordt een milieurapport opgemaakt dat de gegevens moet bevatten, genoemd in bijlage 4 van de Wet
milieueffectrapportage, zie artikel 12, onderdeel. De milieueffecten zullen een bepaald algemeen karakter hebben,
waarbij het milieurapport de informatie moet bevatten die redelijkerwijs kan worden verlangd, rekening houdend
met de huidige kennis en de huidige beoordelingsmethoden, evenals hoe gedetailleerd het plan of programma
is, wat het bevat , en in welk stadium in een mogelijke planhiërarchie het plan zich bevindt. Zo kan in een globaal
windturbineplan het verwachte geluidsniveau of de te verwachten schaduwwerking voor een windturbinegebied
niet worden berekend en beoordeeld, zolang het specifieke type windturbine en de exacte locatie nog niet zijn
bepaald. De richtlijnen van het gemeentelijk plan omvatten onder meer het aanwijzen en afbakenen van
windturbinegebieden, waar windturbines kunnen worden geplaatst als kader voor de verdere planning van
specifieke projecten.

In de volgende twee gevallen heeft het voormalig College van Beroep voor Natuur en Milieu geoordeeld dat de
afgeronde milieubeoordeling van de geplande windturbinegebieden onvoldoende was, omdat de milieubeoordeling
voor bepaalde vraagstukken alleen op globaal en algemeen niveau was uitgevoerd.

Het College van Beroep voor Natuur en Milieu stelt onder meer: “De gebieden in het windturbineplan zijn zo
nauwkeurig bepaald dat de locatie van de turbines binnen de afbakening moet worden aangenomen en dat er
dus zeer specifieke gebieden zijn geweest om betrekking hebben op. (…) Het is (geweest) mogelijk om de
effecten in een gebied op een bepaald globaal niveau te beoordelen.
(…) ”. Het College concludeert vervolgens: "Het College van Beroep voor Natuur en Milieu is van mening dat niet
uitgesloten kan worden dat het plan een andere inhoud zou hebben gehad indien de beoordelingen in de casus
waren uitgevoerd". Zie NoMO 106, januari 2013, evenals NMK-41-00157 en NMK-33-01663.

De eis van milieueffectrapportage geldt vaak ook voor lokale plannen, zie artikel 8, eerste lid, van de wet. 2, nr. 1.
Voor windturbineprojecten die onderworpen zijn aan een milieueffectrapportage, zie paragraaf 15, subparagraaf
1, naast milieueffectrapportage van het lokale plan, moet een milieueffectrapportage van het specifieke project
plaatsvinden door het opstellen van een milieueffectrapport door de opdrachtgever ten behoeve van de beslissing
van de autoriteiten over de vergunning voor het toegepaste project volgens de Wet milieueffectrapportage § 25.
Deze milieubeoordelingen worden gecoördineerd in het planproces, maak een uitgebreid rapport, zie
PKN-19/04619 en PKN-19/04620. Het kan echter ook worden aanbevolen om de milieueffectrapportages als
twee afzonderlijke rapporten op te stellen om duidelijkheid te scheppen dat aan alle eisen van het Uitvoeringsbesluit
milieueffectrapportage en de Wet milieueffectrapportage is voldaan, zie paragrafen 5.7 en 6.1.

LEIDRAAD VOOR PLANNING EN TOESTEMMING VOOR DE BOUW VAN WINDTURBINES IN 15

Machine Translated by Google

HET HUISVESTINGS- EN PLANNINGSBORD

3.2.4 Overleg met betrokken autoriteiten In
verband met de milieubeoordeling van de richtlijnen voor windturbines van het gemeentelijk plan is
het op grond van de Wet milieueffectrapportage verplicht om andere autoriteiten op wier gebieden
door het plan voor het plan worden getroffen te raadplegen alvorens te beslissen hoe alomvattend
en gedetailleerde informatie moet in het milieurapport worden opgenomen. Kenmerkend voor een
overheid is dat ze een bevoegdheid krijgt die impliceert dat ze een specifieke milieuverantwoordelijkheid
heeft. De specifieke milieuverantwoordelijkheid moet ook relevant zijn voor het plan, dwz.
rechtstreeks worden beïnvloed door de gevolgen van het plan voor het milieu. Een getroffen
autoriteit is dus een autoriteit die volgens andere wetgeving etc. een voorwaarde is voor de eventuele
realisatie van het plan/programma.

Autoriteiten die het vaakst worden geraadpleegd in verband met windturbineprojecten zijn onder meer:
Het Deense Energie Agentschap door cumulatieve effecten van andere offshore windprojecten, de Strijdkrachten door
de nabijheid van luchtstations, radar- en communicatiefaciliteiten, militaire inrichtingen of militair oefenterrein, de
Deense Transportautoriteit betreffende. vereisten voor verlichtingsmarkeringen met betrekking tot de Burgerluchtvaartwet,
de Deense Road Directorate of Banedanmark in de buurt van grote wegen of spoorwegen, de Deense Environmental
Protection Agency met betrekking tot mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden, beschermde soorten en
algemene staatsbelangen, inclusief landschapsbelangen, en aangrenzende gemeenten indien gelegen nabij
gemeentegrenzen.

Het is aan te bevelen dat een gemeente in het kader van de consultatieprocedure van de windturbineplanning
eventuele rijksoverheden betrekt, die op grond van artikel 29 van de Omgevingswet bezwaar kunnen maken tegen de
uitvoering van het plan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor het Ministerie van Kerkelijke Zaken door dichtbij
kerken in het landschap aan te wijzen.

Het verdient aanbeveling om de consultatie van relevante autoriteiten te coördineren met een eventuele prepubliciteitsfase om de verdere planologische en milieubeoordeling zo goed mogelijk te kwalificeren. Overheden die als
getroffen worden beschouwd, moeten opnieuw worden geraadpleegd in verband met de publicatie van het planvoorstel
met bijbehorende milieueffectrapportage.

Indien kan worden verwacht dat specifieke projecten of plannen/programma's grensoverschrijdende milieueffecten
zullen hebben, treden het Verdrag van Espoo en het SMB-protocol in werking en moet overleg worden gepleegd met
de getroffen buurlanden, zie hoofdstuk 15 van de Wet milieueffectrapportage.
Informatie aan getroffen buurlanden over de milieueffectrapportage dient zo vroeg mogelijk te worden verstrekt en
uiterlijk in verband met de afbakening van het milieurapport, zie paragraaf 3.2.5. In Denemarken is het Deense bureau
voor milieubescherming de verantwoordelijke instantie voor het Verdrag van Espoo. De raadpleging van de getroffen
buurlanden vindt plaats via het Espoo-team in het Deense Milieubeschermingsagentschap, dat voor de verspreiding zorgt.
De raadpleging op grond van het Verdrag van Espoo vindt gelijktijdig plaats met de nationale raadpleging van het
publiek. Er moet extra tijd worden besteed aan de coördinatie van het internationale overleg.
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3.2.5 Afbakening van milieueffectrapportage
Artikel 11 van de wet beschrijft de afbakening van de inhoud van het milieurapport. Het proces
betreft de fase waarin de overheid op basis van de inhoudsopgave van het komende milieurapport
een afbakening implementeert van de significante zaken die in het milieurapport moeten worden
beschreven, geanalyseerd en beoordeeld en een passend detailniveau vaststelt voor de specifieke
milieubeoordeling. De overheid moet ook beslissen of de beoordeling van alternatieven relevant is.
Bijlage 4 van de wet, waarin de inhoud van het milieurapport wordt beschreven, kan goed worden
gebruikt als checklist voor de afbakening.

Het resultaat van de pre-publiciteitsfase, evenals het overleg met de betrokken instanties, wordt ook
meegenomen in de algehele bepaling van de inhoud van het milieurapport. Het zijn niet noodzakelijk
alle zaken die in de pre-publiciteitsfase naar voren zijn gekomen die in het milieurapport zelf aan de
orde moeten komen, maar het uitsluiten van onderwerpen uit de pre-publiciteitsfase moet verantwoord
kunnen worden.

3.2.6 Gemeentelijk planvoorstel en publiciteitsfase
De bepalingen voor publicatie van gemeentelijke planvoorstellen en milieueffectrapportage voor een
windturbineplan zoals voor andere gemeentelijke planvoorstellen stemmen overeen met de algemene
bepalingen voor andere planningsthema's, cf. de Planwet § 24 en § 25. kortere periode, cf. artikel 24
In deze fase kunnen burgers, belangenorganisaties en andere overheden meepraten. Het
milieurapport en het planvoorstel moeten openbaar zijn.

Wanneer het planvoorstel samen met het milieurapport wordt gepubliceerd, kan een openbare
vergadering worden gehouden waar de onderliggende doelstellingen van de plannen en documenten
worden gepresenteerd. Met name in de algehele planning, waar de windturbinegebieden worden
geïdentificeerd en ingericht, is het van belang om te overleggen waar en op basis van welke
overwegingen windturbines kunnen en moeten zijn. In het latere planproces voor een specifiek
aangevraagd project zou de discussie dus meer moeten gaan over welke impact de turbines naar
verwachting zullen hebben, en de mogelijkheden die er zijn om eventuele milieueffecten te
verminderen door projectaanpassingen en/of herstelmaatregelen.

3.2.7 Vaststelling en beroepsmogelijkheid
Indien de publiciteitsperiode leidt tot latere wijzigingen in het vast te stellen gemeentelijk
planvoorstel en de wijzigingen ingrijpende gevolgen hebben voor andere burgers of instanties
etc. dan degenen die hiertegen bezwaar hebben gemaakt punt, de definitieve vaststelling kan
pas plaatsvinden nadat de betrokken personen de gelegenheid hebben gehad zich uit te
spreken, vgl. de Planwet, artikel 27, lid. 2, 2. pk. Bij ingrijpende wijzigingen in een voorstel
voor een gemeentelijk plan moet ook de minister van BZK in de gelegenheid worden gesteld
commentaar te geven en stelt de gemeenteraad hiervoor een termijn vast. Wijzigingen die zo veelomvattend
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dat er in feite een nieuw planvoorstel is moet op dezelfde wijze als het oorspronkelijke planvoorstel in een nieuwe
publieke fase worden gepubliceerd.

De toevoeging van nieuwe windturbinegebieden, die niet eerder in het planvoorstel zijn verschenen, bijvoorbeeld
op basis van voorstellen uit de openbare periode, zal zo'n ingrijpende verandering zijn dat er daadwerkelijk
sprake is van een nieuw planvoorstel. Dit geldt ook al waren deze gebieden oorspronkelijk wel meegenomen in
de milieubeoordeling van het plan, maar in de eerste gepubliceerde planvoorstellen waren de selectie ervan
ongedaan gemaakt. Indien de gemeenteraad daarentegen het aantal aangewezen windturbinegebieden na de
publiciteitsperiode wil verminderen, dienen de grondeigenaren van de betreffende gebieden in de gelegenheid
te worden gesteld om commentaar te leveren alvorens het besluit tot het opheffen van een gebied kan worden
genomen.

Op grond van artikel 58, lid 1, nr. 4, kan de goedkeuring van een gemeentelijk plan worden voorgelegd aan het
College van Beroep voor de Planning, maar alleen met betrekking tot juridische kwesties. Het College van
Beroep voor de Planning mag niet beslissen of het vastgestelde gemeentelijk plan passend of redelijk is.
Met andere woorden, de afweging van verschillende belangen van de gemeenteraad kan niet worden herzien.
Er wordt ook beroep aangetekend bij het College van Beroep voor de Ruimtelijke Ordening van plannen op
grond van de Omgevingswet.

Raadpleeg voor meer informatie over de beroepsprocedure de handleiding van de Planning Appeals Board op
de website van het House of Boards, naevneneshus.dk .

Zie paragraaf 5.9 over de beroepsmogelijkheid voor lokale plannen.
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4. Aanwijzing windturbinegebieden in
het gemeentelijk plan
4.1 Afbakening van het windturbinegebied
Op grond van artikel 11, lid 3 moeten de afgebakende gebieden die betrekking hebben op de richtlijnen en het kader van
het gemeentelijk plan op een kaart worden weergegeven. Op kaartbijlagen dienen de gebieden eenduidig te worden
afgebakend. In de richtlijnen in het gemeentelijk plan, zie artikel 11a, nr. 5, moet worden aangegeven waar in de gemeente
de uitbreiding van de windturbine kan plaatsvinden. Volgens sectie 3, subsectie 1 van het Uitvoeringsbesluit planning en
vergunning voor het plaatsen van windturbines moet worden aangepast aan de beoogde windturbinegroep of individuele
windturbine. Het is op grond van deze bepaling geen vereiste dat de gemeente een standpunt heeft ingenomen over de
plaats van de turbines binnen de aangewezen gebieden.

Het feit dat een aanduiding moet worden aangepast aan de beoogde windturbinegroep of individuele windturbine betekent
dat de gemeente daar de betreffende windturbinegebieden afbakent, zodat de afbakening de verwachte reële mogelijkheden
voor het plaatsen van windturbines in een bepaald gebied weergeeft.

Zowel in de richtlijnen van het gemeentelijk plan, zie artikel 11a, nr. 5 van de Planwet, noch in het bestemmingsplan van
het gemeentelijk plan voor de ruimtelijke ordening, wordt niet vereist dat wordt vermeld waar en met welk installatiepatroon
de turbines naar verwachting zullen worden geplaatst. worden geïnstalleerd.

Wel dient de afbakening van het gebied, in het belang van de toekomstige ontwikkelaar en niet in de laatste plaats ter wille
van de dialoog met de lokale bevolking, te worden aangepast aan het individuele gebied, zodat een perceel wordt
aangewezen waar eventueel één of meer echte instelmogelijkheden. Dit betekent dat de afbakening van het gebied de
kennis weerspiegelt die op dat moment in het planproces aanwezig is, waar niet noodzakelijk kennis is van een specifiek
project of lay-outpatroon.

De Omgevingswet vereist niet dat er een globale planning voor windturbines voor de hele gemeente moet zijn voordat er
plannen worden gemaakt voor specifieke windturbinegebieden, zie 3.2.1.

4.2 Opstelling in een gemakkelijk te begrijpen geometrisch patroon
Volgens § 2 par. 4 van het Uitvoeringsbesluit inzake het plannen van en toestemming voor het plaatsen van windturbines,
moeten windturbines die in groepen worden opgesteld, worden opgesteld in een geometrisch patroon dat gemakkelijk te
begrijpen is in relatie tot het landschap. Uitgezonderd van de bepaling zijn huishoudturbines met een totale hoogte van
maximaal 25 m, opgesteld in directe verbinding met bestaande bouwvoorzieningen, zie paragraaf 2 (1).
8. Bij het bepalen van het plaatsingspatroon voor windturbines in het voorstel voor een plaatselijk plan dient de gemeente
zowel het landschap waarin de turbines komen te komen als het significante effect op afstand van de turbines als
uitgangspunt te nemen. Het moet worden verantwoord waarom een line-uppatroon
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verwacht wordt dat het geometrisch gemakkelijk wordt waargenomen, gezien in relatie tot het landschap - en
dus niet "van bovenaf" wordt gezien. Dit zal blijken uit de milieubeoordeling van het lokale planvoorstel, waarin
de visuele impact van het inrichtingspatroon op de omgeving wordt toegelicht.

Voor groepen met 3 tot 4 turbines wordt installatie in rechte rijen met een afstand tussen de turbines van 3-4
keer rotordiameter aanbevolen. Voor groepen met 5 of meer turbines wordt installatie in rechte of gebogen
rijen aanbevolen.

Het College van Beroep voor de Planning stelt in een uitspraak uit 2020 (PKN-18/06454) vast dat er altijd
hoeken zullen zijn van waaruit een boog visueel moeilijk waarneembaar lijkt. De eis van een gemakkelijk
waarneembaar geometrisch patroon moet dus, met betrekking tot een boog, worden gezien als een eis dat de
opstelling als een geheel verschijnt met een gemakkelijk waarneembaar patroon.

Terreinomstandigheden en andere landschapselementen in het gebied kunnen van invloed zijn op de
beoordeling van de zichtbaarheid van de windturbines in het landschap en de effecten op afstand. Locatie
van heuveldelen of veel bos- of haagbeplanting rond een windturbinegebied kan in sommige situaties de
zichtbaarheid van turbines minder maken. Evenzo kan open en vlak terrein lange uitzichten mogelijk maken,
en windturbines zullen vaak zichtbaar zijn boven wateroppervlakken, zoals grote meren, fjorden of de zee, op
grotere afstanden dan over land.

De kleur, verhoudingen en het uiterlijk van de turbines kunnen ook een impact hebben op de beoordeling van
de visuele impact van de windturbines op het landschap, evenals significante effecten op afstand (zie paragraaf
4.5, indien van toepassing). Daarnaast is de rotorsnelheid belangrijk, aangezien kleinere turbinetypes
doorgaans sneller draaien en een enigszins storende beweging kunnen geven in een verder rustig landschap.
Omgekeerd zullen grotere turbines met een aanzienlijk grotere rotordiameter langzamer draaien, wat de
ervaring van een rustige beweging kan geven die misschien minder storend lijkt voor het algehele
landschapsbeeld.

Ook de afstand tot de turbines is van belang voor de beleving van de turbines, aangezien het op grote
afstanden moeilijk kan zijn om de turbines te scheiden van andere landschapselementen en ze als een
ondefinieerbaar onderdeel van de achtergrond kunnen worden ervaren. Op korte afstand kunnen de turbines
als dominant worden ervaren.

Zie hoofdstuk 7 voor de installatie van huishoudelijke turbines.

4.3 Maximale totale hoogte en aantal turbines
In de kaderregeling van het gemeentelijk plan voor elk van de aangewezen windturbinegebieden moeten
bepalingen zijn opgenomen over de verwachte totale hoogte en het verwachte maximum aantal windturbines.
De verklaring heeft o.a. wil burgers, bouwers etc. in de gelegenheid stellen de consequenties van het
planvoorstel in te schatten.
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In 2019 is het Uitvoeringsbesluit planning en vergunning voor het plaatsen van windturbines gewijzigd met een
opheffing van de hoogtelimiet voor gewone productieturbines van 150 m. 3 van het Besluit planning windturbines
mogen geen richtlijnen met algemene bepalingen in het gemeentelijk plan worden gesteld voor de totale hoogte van
windturbines. Het kader voor de lokale planning moet dus gebaseerd zijn op een concrete afweging van verschillende
belangen en moet worden verantwoord met planologische overwegingen. Het is de verantwoordelijkheid van de
gemeenten om hun gemeentelijke plannen bij te werken met die regelwijziging.

Met de totale hoogte van windturbines wordt bedoeld de hoogte gemeten aan de punt van de vleugel wanneer de punt
het hoogst boven de grond is. Het wordt gemeten tot de terreinhoogte aan de voet van de molentoren die overeenkomt
met de aangebrachte terreinhoogte in natuurlijk terrein. Met natuurlijk terrein in de zin van het bouwbesluit wordt
bedoeld het oorspronkelijke terrein zoals door de gemeente bij de aanvraag van een bouwvergunning bepaald of
verondersteld. Latere veranderingen in de vorm van uitgraving, opvulling etc. in het terrein brengen op zich dus geen
verandering in de bepaling van het natuurlijke terrein met zich mee.

4.4 Aandachtspunt: Huisvesting
4.4.1 Afstandseisen tussen windturbines en woning
Naar aanleiding van het uitvoeringsbesluit inzake de planning van windturbines, sectie 2, subsectie 2 mag op grond
van de Planwet geen toestemming worden verleend voor het plaatsen van windturbines dichter bij bewoning dan 4
maal de totale hoogte van de windturbine. De afstandseis geldt echter niet voor de woning van de eigenaar van de
windturbine (artikel 2, lid 7) en evenmin voor huishoudelijke turbines die in directe verbinding met bestaande
bouwvoorzieningen worden geplaatst (artikel 2, lid 8).

De afstandseis voor woningen (de burenafstandseis) is van kracht in de windturbinecirculaire uit 1999 en moet
voorkomen dat aangrenzende gebouwen significante hinder ondervinden van visuele hinder zoals flitsen, schaduwen
en lichtmarkeringen. Hinder door flitsen (zonnereflecties) wordt tegenwoordig geacht grotendeels te zijn geëlimineerd
met moderne windturbines. De eis van omwonendenafstand moet worden gezien in samenhang met het
Uitvoeringsbesluit geluid windturbines, dat de omwonendenhuisvesting verzekert tegen significante geluidsoverlast,
en aan beide regels moet worden voldaan.

De eis van de burenafstand is van groot belang voor de afbakening van de aangelegde windturbinegebieden in het
gemeentelijk plan. Verder zijn de aangewezen windturbinegebieden, cf. Uitvoeringsbesluit planning voor de bouw van
windturbines, afdeling 3, onderafdeling 1, worden aangepast aan de beoogde windturbinegroep of op zichzelf staande
windturbine, net zoals er andere beschermingsoverwegingen kunnen zijn die het aangelegde windturbineoppervlak
kunnen verkleinen. De aanwijzing van gebieden voor windturbines is gebaseerd op een afweging van de verschillende
belangen en een planologische verantwoording. Het is de gemeenteraad die de bevoegdheid heeft om de verschillende
belangen af te wegen.

Volgens § 2 par. 3 van het Besluit planning voor de plaatsing van windturbines, mag de gemeenteraad in het
gemeentelijk plan geen richtlijnen met algemene bepalingen vaststellen die de eis van burenafstand vergroten in
artikel 2, tweede lid, van het besluit. 2. Wanneer windturbinegebieden
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Indien de afstand wordt aangewezen, kan de afstand tot de naastgelegen woning - na een bepaalde afweging wel degelijk groter zijn dan het in de uitvoeringsbesluit bepaalde van ten minste viermaal de molenhoogte.
Zo kan de afweging van het veiligstellen van stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden leiden tot een grotere
afstand tot bestaande naastgelegen woningen.

Andere voorbeelden kunnen zijn landschappelijke, cultuurhistorische, natuur- of omgevingsbelangen die in het
specifieke geval een grotere afstand tot aangrenzende woningen noodzakelijk maken. Bij de planologische
verantwoording moet altijd rekening worden gehouden met objectieve overwegingen.

De afstand tussen windturbines en woningen wordt gemeten volgens de regels van de bouwwetgeving, dat wil
zeggen horizontaal van de buitengrens van de turbinetoren tot het dichtstbijzijnde bouwdeel van de woning
zonder rekening te houden met terreinverschillen.

Aan de eis van burenafstand kan in de lokale planning worden voldaan door panden te kopen of te onteigenen
en vervolgens de woningen op de panden te sluiten. De eis van de buurstand staat dus niet in de weg aan het
plannen van windturbines dichter bij naburige woningen dan 4 maal de totale hoogte van de windturbine of op
een afstand waar niet aan de geluidsgrenswaarden kan worden voldaan, indien deze woning in de
milieubeoordeling van de lokale planvoorstel wordt geacht te zijn afgesloten. De mogelijkheid om woningen te
sluiten kan helpen bij het identificeren van nieuwe potentiële gebieden en bijdragen aan een betere afbakening
van potentiële windturbinegebieden. Lees meer over ontmanteling van woningen door vrijwillige aankoop of
onteigening in paragraaf 5.5.

De gemeenten mogen niet alleen onteigenen op grond van een gemeentelijk plan, cf. de Ruimtelijke
ordeningswet, artikel 47, lid. 1.

4.4.2 Schaduwzweem
Overlast van windturbines als gevolg van schaduwen van de vleugels is afhankelijk van de meteorologische
omstandigheden met betrekking tot zon en wind, die grotendeels seizoensgebonden zijn. Daarnaast is de hinder
van schaduwen afhankelijk van het aantal windturbines in een groep, hun ligging ten opzichte van de
aangrenzende woningen, de rotordiameter van de windturbines en van terrein- en landschapsomstandigheden.

De overlast dient, net als geluidsoverlast, beoordeeld te worden in relatie tot zowel woonruimte als buitenruimten
zoals tuinen en terrassen etc. in de directe omgeving van de woning. Er zijn geen Deense grenswaarden
vastgesteld voor de genen uit schaduwvorming. EMD International A/S heeft een computerprogramma opgesteld,
WindPRO, Shadow, waarmee berekeningen van schaduwworpen mogelijk zijn. Het programma kan zowel
worden gebruikt voor berekeningen waarbij geen rekening is gehouden met de meteorologische omstandigheden
(worst case) als voor berekeningen waarbij rekening is gehouden met de kans op schaduwen als gevolg van de
meteorologische omstandigheden in een normaal jaar (reële of reële schaduwtijd). Met schaduwtijd wordt
bedoeld de werkelijke schaduw van de rotor in de totale tijdsperiode binnen een bepaald gebied. Bij gebruik van
echte schaduwtijd
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er kan rekening mee worden gehouden dat er in de zomermaanden vaker schaduw valt dan in de wintermaanden.

Het verdient aanbeveling om bij de planning van windturbines ervoor te zorgen dat aangrenzende woningen niet
meer dan 10 uur per jaar worden blootgesteld aan totale schaduw, berekend als echte schaduwtijd volgens
WindPRO, het Schaduwprogramma of een vergelijkbaar programma.

Indien uit een globale beoordeling blijkt dat de meest geschikte locatie ervoor zorgt dat de aanbevolen maximale
schaduwslag van 10 uur niet kan worden gehaald, dient de gemeente maatregelen te nemen om de berekende
werkelijke schaduwtijd onder de 10 uur/jaar te brengen. De vergunning artikel 25 kan voorwaarden stellen aan
het stilleggen van de windturbines op kritieke momenten op basis van de berekeningen en beoordeling van de
milieueffectrapportage, zie ook paragraaf 4.6.5 over herstelmaatregelen.

Bij het berekenen van de reële schaduwtijd dienen de uitgangspunten als uitgangspunt te worden genomen,
zoals gespecificeerd in bijlage 1.

Als documentatie dienen er naast een productieberekening gedetailleerde berekeningen te zijn van tijden voor
zonsopgang, zonsondergang, begin en einde van de schaduwperiode en de duur van elk van de betrokken
aangrenzende woningen. Documentatie kan de basis vormen om te controleren of de geschatte schaduwtijd van
een buurman in de 10 uur wordt gehaald door te tellen of de windturbine voldoende uren heeft stilgestaan.

Documentatie voor de schaduwzweemberekeningen en de resultaten wordt ook aanbevolen om een indicatie van
de gebruikte uitgangspunten en de geselecteerde invoerparameters op te nemen. Daarnaast dienen relevante
gegevens voor documentatie van lichtintensiteit, bedrijfsomstandigheden en windrichting door de eigenaar van
de windturbine te worden opgeslagen en op verzoek aan de overheid te worden overhandigd in verband met
verificatie van de schaduwbelasting van een bepaalde windturbine.

Bij een ligging in de zone tussen 1 en 1,7 x de totale hoogte vanaf hoofdwegen en spoorwegen kan het ook
raadzaam zijn om te beoordelen of de ligging van windturbines schaduwen of andere fysieke en/of
veiligheidsgevolgen zal werpen op/
zie voor spoorwegen en algemene rijkswegen ook paragraaf 4.7.1. Als bijvoorbeeld schaduwen op grote
rijkswegen of spoorwegen een risico voor de verkeersveiligheid vormen, kan de Deense wegenwacht of Rail Net
Denmark bezwaar maken en eisen dat corrigerende maatregelen worden genomen of dat de turbines verder van
de hoofdweg of vanaf het spoor.

4.4.3 Geluidsgrenzen en geluidsgevoelig landgebruik
Het Uitvoeringsbesluit van het Ministerie van Milieu nr. 135 van 7 februari 2019 over geluid van windturbines stelt
bindende geluidgrenzen vast waaraan windturbines in de omgeving moeten voldoen en de methoden waarmee
het geluid moet worden beoordeeld. De uitvoeringsregeling wordt beheerd door de gemeente
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als omgevingsautoriteit in het kader van de Wm, onafhankelijk van de Planwet, voor wat betreft windturbines op
land. Voor een nadere bespreking van het uitvoeringsbesluit wordt verwezen naar de 'Gids voor geluid
windturbines' van het Ministerie van Milieu, gepubliceerd in 2021.

Bij specifieke windturbineprojecten wordt de berekende geluidsbijdrage meegenomen als een significante
factor voor de blootstelling aan de mogelijke locaties van de windturbines en voor de typen windturbines die
kunnen worden vastgesteld. De geluidgrenzen van de Uitvoeringsverordening zijn samen met de afstandseis
voor aangrenzende woningen in de Uitvoeringsregeling voor de planning van windturbines van groot belang
voor de uiteindelijke locatie van een windturbine en kunnen in sommige gevallen betekenen dat de windturbine
verder moet worden geplaatst. dan vier keer de totale hoogte van de turbine. Dit geldt met name voor projecten
met meerdere windturbines, afhankelijk van het individuele type windturbine. Het geëmitteerde geluid varieert
voor verschillende typen windturbines, omdat het ontwerp en de constructie van de turbine hiervoor van groot
belang is en de geluidsbelasting in de omgeving daarom niet alleen kan worden beoordeeld op basis van de
hoogte van de windturbine of het geïnstalleerd vermogen .

In een eventuele globale gemeentelijke planning voor aangelegde windturbinegebieden, waar nog geen
specifieke windturbines zijn aangevraagd, is het niet mogelijk om de uiteindelijke locatie en grootte van de
windturbines te bepalen in relatie tot de verwachte geluidsbijdrage, en er moet daarom in de latere concrete
planning voor windturbines een aanpassing zijn van de locatie van de turbines binnen het windturbinegebied.

Geluidsgevoelig landgebruik
Het begrip geluidgevoelig landgebruik staat in het Uitvoeringsbesluit geluid windturbines, zie paragraaf 2,
subparagraaf 1, gedefinieerd als gebieden die worden gebruikt voor of in de lokale plan- of stedenbouwkundige
verordeningen die zijn ingericht voor woon-, instellings-, recreatie-, kampeer- of volkstuindoeleinden, of gebieden
die in de lokale plan- of stedenbouwkundige verordeningen zijn aangegeven voor geluidsgevoelige recreatie activiteit.
De gemeente dient zich ervan bewust te zijn dat bij het daadwerkelijke gebruik van een gebied sprake kan zijn
van geluidsgevoelig grondgebruik, ook als dit niet als zodanig is ingericht.

In gebieden voor geluidsgevoelig grondgebruik, gebouwen voor woondoeleinden, instellingen, vakantiehuizen
etc. bevinden zich overal in het gebied en daarom moet overal in het gebied aan de buitengeluidsgrenzen
worden voldaan en niet alleen in gebieden die nu als woonruimte worden gebruikt. Echter, weggedeelten,
parkeerterreinen, regenwaterbassins en soortgelijk landgebruik, evenals deelgebieden in een omgevingsplan
dat specifiek is ingericht voor niet-geluidgevoelig grondgebruik, worden niet als geluidsgevoelig beschouwd. Er
kunnen vragen rijzen of een bepaald gebied daadwerkelijk wordt gebruikt voor woondoeleinden, of dat het
gebied het karakter heeft van verspreide bebouwing. Als er verspreide nederzettingen zijn, moeten de
geluidsnormen voor aangrenzende woningen in het open land gelden. Gebieden met verspreide nederzettingen
kenmerken zich door het feit dat het totale aantal woningen in het gebied beperkt is en dat de afstanden tussen
de woningen relatief groot zijn. Daarentegen is er in
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woonwijken hebben het over de gecombineerde ligging van meerdere woningen, die op kleine afstand
van elkaar zijn gelegen.

Uit artikel 15a van de Omgevingswet volgt dat een omgevingsplan alleen geluidbelaste gebieden voor
geluidgevoelig grondgebruik mag aanleggen als het plan met bepalingen over het treffen van
afschermende maatregelen toekomstig gebruik tegen geluidsoverlast kan waarborgen. Dit betekent dat
er een verbod geldt om geluidsbelaste gebieden in te richten voor geluidsgevoelig gebruik, tenzij er
afschermingsmaatregelen worden vastgesteld die ervoor kunnen zorgen dat aan de geluidsgrenswaarden
in het uitvoeringsbesluit van de Deense Milieudienst voor geluid van windturbines kan worden voldaan .

Daarnaast moet via het landzonebeheer ook worden geborgd dat er geen geluidsgevoelig grondgebruik
wordt vastgesteld, zoals woningen binnen het windinvloedgebied van een windturbinegebied.

Met betrekking tot het landzonebeheer is de uitvoeringsbeschikking van het Ministerie van Milieu over
geluid van windturbines alleen bindend voor de eigenaar van de windturbine. Voor geluidsgevoelig
grondgebruik binnen de geluidseffectzone van een windturbine mag daarom geen landzonevergunning
worden verleend, aangezien dit anders het gebruik van de windturbine zou beperken en uiteindelijk zou
kunnen betekenen dat de windturbine moest worden stilgelegd, ongeacht of de windturbine wettelijk is
opgericht.

Planwet § 36 par. 1, nrs. 3 en 14 evenals § 37 stelt zich in verschillende situaties open voor het vestigen
van woningen zonder omgevingsvergunning, waaronder woningen die commercieel noodzakelijk zijn
voor de exploitatie van het betreffende onroerend goed als agrarisch onroerend goed, hulpwoningen en /
of een bejaardentehuis op agrarische gronden van meer dan 30 ha, evenals het inrichten van een
woning in een overtollige boerderij. Daarom kan het in verband met de afbakening en planning van het
windturbinegebied worden aanbevolen om het risico van het plaatsen van dergelijke woningen in
samenhang met het bestaande bouwgebied van een onroerend goed in te schatten om een mogelijk
conflict te voorkomen. Daarnaast kan worden verwezen naar artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit geluid
op woningen e.d., dat wordt opgetrokken of aangebracht in bestaande gebouwen binnen een
geluidhindergebied rond proefturbines e.d.

Het geluidseffectgebied kan pas worden bepaald op basis van de berekende geluidsbijdrage van de
specifiek aangemelde windturbines na vaststelling van het bestemmingsplan. In de periode dat een
windturbinegebied alleen in het gemeentelijk plan is aangewezen, maar nog niet lokaal is gepland, kan
er dus geen geluidbelastingsgebied worden vastgesteld. In plaats daarvan moet bij de planning zoveel
mogelijk worden gewaakt dat er geen geluidsgevoelig landgebruik op een ongepaste manier wordt
vastgesteld of gepland, dat de benutting van het aangelegde windturbinegebied zou kunnen belemmeren.
Daarnaast kan worden verwezen naar artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit geluid op woningen e.d. dat
wordt opgetrokken of aangebracht in bestaande gebouwen binnen een geluidhindergebied rond
proefturbines e.d.
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4.5 Aandachtspunt: Landschap
4.5.1 Instandhoudingswaarden landschap De balans
tussen planning voor windturbines en landschapsbelangen zit vooral in de gemeentelijke planning, waarbij
de gemeenten veranderingen in het open land moeten afwegen zodat dit gebeurt met respect voor het
karakter en de kwaliteit die horen bij het landschap .

Bij de borging van de landschapsbelangen in de gemeentelijke planning legt artikel 11a van de
stedenbouwkundige wet de nadruk op drie factoren: bescherming van de bijzonder waardevolle
landschappen, bescherming van de grotere aaneengesloten landschappen en een algemene verzekering
dat stedelijke groei en nieuwbouw de landschappen niet aantasten wanneer zij zijn gevestigd. Zie ook
'Overzicht nationale belangen in de gemeentelijke planning', 2018, zie paragraaf 29, subparagraaf 1.

De gemeentelijke plannen moeten richtlijnen bevatten voor het borgen van landschapswaarden en de
ligging van gebieden met landschappelijke waarde. De landschappelijke instandhoudingswaarden kunnen
vervagen of verdwijnen als er bijvoorbeeld stedenbouwkundige of technische voorzieningen komen waaronder windturbines in behoudswaardige landschappen. De gemeentelijke plannen moeten zich ook
richten op de gebieden die landschappelijke waarde hebben, omdat ze onderdeel zijn van een grotere
landschappelijke context en ook bestuurlijk grensoverschrijdend worden beleefd. Door middel van
gemeentelijke planning moeten de grotere aaneengesloten landschappen worden geborgd en behouden
(inclusief de ongestoorde landschappen) en moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat nieuwe, grotere
technische voorzieningen, zoals windturbines, zowel in als te dicht bij de gebieden worden geplaatst .

Het doel is dat er als uitgangspunt geen verkleining plaatsvindt van de instandhoudingswaardige en grotere
samenhangende landschappen en dat de huidige richtlijnen in het gemeentelijk plan niet worden afgezwakt.
Indien de landschapsbescherming in het gemeentelijk plan wordt verminderd, moet de gemeente de
gewijzigde belangenafweging verantwoorden in de verklaring bij het gemeentelijk plan, zie artikel 29, lid. De
verantwoording moet gebaseerd zijn op een landschapsanalyse (zoals de landschapskaraktermethode,
LKM), die de landschappelijke onopvallendheid van de verandering kan blootleggen.

4.5.2 Afstand tussen windturbinegroepen
Bij het plannen van windturbines die dichter dan 28 keer de totale hoogte van bestaande of geplande
windturbines liggen, wordt in het rapport over het gemeentelijk planvoorstel, cf. 6 van het Uitvoeringsbesluit
inzake planning en vergunning voor de bouw van windturbines.

De beoordeling door de gemeente van de landschapsimpact, en of deze als onopvallend kan worden
beschouwd, moet gebaseerd zijn op een beoordeling van de landschappelijke terreincondities en de inhoud
van het gebied aan landschaps- en cultuurelementen. Bij de vaststelling van een gemeentelijk plankader (zie
paragraaf 4.2) zal ook het aantal en de maximale hoogte van de turbines van belang zijn voor de beoordeling,
evenals de landschappelijke inhoud van andere technische voorzieningen.
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betekenis voor de totale landschapsbeleving. De beoordeling door de gemeente van ongepaste
beïnvloeding zelf is een kwestie van discretie en geen juridische kwestie.

Niet alle bestaande windturbines binnen deze afstand moeten worden meegenomen in de beoordeling
van de landschapsimpact als geheel voor windturbinegroepen. Oudere windturbines kunnen dus buiten
beschouwing worden gelaten als de turbines naar verwachting binnen een korter aantal jaren buiten
bedrijf worden gesteld en de gemeente heeft geoordeeld dat vervanging niet mogelijk is. Zie evt. De
beslissing van het College van Beroep voor de Planning in PKN-18/06074.

De bepaling dat de relatie met bestaande turbinegroepen onopvallend moet zijn, sluit niet uit dat
bestaande windturbinegroepen kunnen worden aangevuld met nieuwe turbines die qua uiterlijk en
installatiepatroon in de groep kunnen worden ingepast.

Als het landschapseffect op de faciliteiten als geheel zorgwekkend wordt geacht, mag het niet mogelijk
zijn om nieuwe windturbines te plaatsen op minder dan 28 keer de totale hoogte van bestaande of
geplande windturbines. Omgekeerd kan van de afstand worden afgeweken als de gemeente in verband
met een gerichte toetsing kan aantonen dat de interactie tussen de windturbinegroepen onopvallend is,
ook harmonieus in het landschap verschijnt en tegelijkertijd als aparte voorzieningen wordt ervaren. Zie
o.a. NMK-34-00318, NMK-33-02171 en PKN-18/06074.

4.5.3 Zichtbaarheid in het landschap
Naast bouwpatronen, aanpassing aan het betreffende gebied etc. wordt de zichtbaarheid van windturbines
in het landschap bepaald door het ontwerp en de uitstraling van de windturbine. Een goed te begrijpen
geometrisch patroon in de opstelling van de windturbines (zie paragraaf 4.2) en een duidelijke volgorde
in het landschapsbeeld vereisen in principe dat alle turbines in een opstelling gelijk zijn qua model,
grootte en verschijning.

De voormalige Klachtencommissie Natuur heeft in een zaak betreffende. De landzonevergunning van
september 1998 bevestigde de inschatting van de toenmalige provincie dat de diversiteit van een huidige
turbinegroep niet onmiddellijk zichtbaar zou zijn in het landschap. In het onderhavige geval waren er drie
turbines met dezelfde turbinehoogte van 52,5 m, waarvan twee nieuwe turbines die niet dezelfde
bladdiameter hadden als de bestaande. Voor het besluit van de raad was onder meer van belang dat de
turbinefabrikant had aangegeven dat de bestaande turbine uit het productieprogramma was gehaald
(NKO nr. 166, sept. 1998).

De richtlijnen in het gemeentelijk plan zouden dus moeten bepalen dat de turbines binnen de afzonderlijke
groepen dezelfde rotordiameter moeten hebben en met dezelfde onderlinge afstand opgesteld moeten
worden, zodat de windturbines de algemene lijnen in het terrein weerspiegelen.

Ook zou de gemeenteraad richtlijnen moeten stellen voor het plaatsen van logo's op de windturbines.
Dit is in beginsel niet noodzakelijk in strijd met de Natuurbeschermingswet artikel 21, lid. 1 over het
verbod op buitenreclame in het open land om een logo op te zetten
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de windturbines, maar een voorwaarde is dat het logo niet dominant overkomt in de omgeving en dat het
reclamedoel van ondergeschikt belang is.

De Natuurbeschermingswet, artikel 21, onderdeel 1, bevat een verbod op het opzetten van buitenreclame
in het open land (vgl. LBK nr. 240 van 13/03/2019). Het verbod is van toepassing in overeenstemming
met artikel 21, lid 2, niet voor o.a. "Bedrijfsadvertenties, die in de directe omgeving van het bedrijf worden
geplaatst wanneer ze niet dominant lijken in het landschap en niet over grote afstand zichtbaar zijn".

De voormalige Klachtencommissie Natuur oordeelde dat sommige specifieke producentenlogo's op
windturbines niet onder het verbod op grond van artikel 21 van de Natuurbeschermingswet vielen. De
raad kwam tot de conclusie dat hoewel de naam van de producent een reclamedoel had, de raad van
oordeel was dat de specifieke logo's van de producent duidelijk van "secundair belang waren met
betrekking tot de functie van de molen en met betrekking tot de algehele visuele indruk van de molen in
het landschap" (NKO Nr. 245 april 2002).

4.6 Aandachtspunt: Natuur
4.6.1 Natuurgebieden
Op grond van artikel 3 van de Natuurbeschermingswet (Wetboek nr. 240 van 13 maart 2019) is een
aantal habitattypen beschermd (artikel 3 gebieden). De § 3 gebieden komen op veel plaatsen in het
landschap voor met zowel grotere als kleinere gebiedsverdeling. De beschermde habitattypen zijn
indicatief geregistreerd in het Deense Milieuportaal. Paragraaf 3 bescherming is onmiddellijk en alle
gebieden die voldoen aan de definities van de Natuurbeschermingswet van de beschermde habitattypen
en gebiedseisen worden beschermd, ongeacht of ze zijn geregistreerd.

Volgens artikel 3 van de Natuurbeschermingswet mag de toestand van bepaalde habitattypen niet
worden gewijzigd:

§ 3 stukken. lid 1 - Aan de toestand van natuurlijke meren met een oppervlakte van meer dan 100 m2 of
van waterlopen of delen van waterlopen die op voordracht van de gemeenteraad zijn aangewezen als
beschermd door de minister van Leefmilieu, mag geen wijziging worden aangebracht. Dit geldt echter
niet voor gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden in waterlopen.

§ 3 stukken. 2 - Aan de toestand van heidevelden, moerassen en dergelijke, kwelders en strandmoerassen,
evenals verse weiden en biologische weiden mag geen verandering worden aangebracht wanneer deze
habitats afzonderlijk, samen of in samenhang met de in § 3, lid 1, genoemde meren. 1, is groter dan
2.500 m2 in aaneengesloten gebied.

§ 3 stukken. 3 - Aan de toestand van moerassen en dergelijke die kleiner zijn dan 2.500 m2 wordt geen
verandering aangebracht wanneer ze zijn aangesloten op een meer of een waterloop die onder de
bescherming in para. 1.
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Bij de planning van windturbines moet er daarom voor worden gezorgd dat de toestand van de beschermde
gebieden niet verandert, noch tijdens de constructiefase, noch tijdens de operationele fase van de turbines.
De bescherming wordt zeer restrictief toegediend.

dispensatie
Voor het plaatsen van windturbines in beschermde leefgebieden is een ontheffing nodig van artikel 3 van de
Natuurbeschermingswet.Voor het plaatsen van windturbines buiten beschermde natuurgebieden kan in
bepaalde gevallen ook een ontheffing nodig zijn, bijvoorbeeld als het verlagen van het grondwater tijdens
bouwwerkzaamheden een wijziging van de toestand van beschermde natuur.

Het is de gemeenteraad die toeziet op de naleving van artikel 3 van de Natuurbeschermingswet, zie artikel 73,
lid 1, van de wet. 1. De gemeenteraad kan na een bijzondere beoordeling in bijzondere gevallen afwijken van
het bepaalde in artikel 3, cf. artikel 65, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet. 2.

Er moeten bijzondere omstandigheden zijn voordat ontheffing kan worden verleend voor maatregelen die de
toestand van de beschermde habitats wijzigen wanneer de veranderingen ingrijpend zijn of in strijd zijn met de
wens om de betreffende habitats als zodanig in stand te houden. De regels zijn allemaal een uitdrukking van
een algemeen maatschappelijk belang dat de beschermde habitats behouden blijven en niet voortdurend
verslechteren. Het is dus niet voldoende dat een significant agrarisch of ander economisch of recreatief belang
is aangetoond bij een interventie die plaatsvindt, zie MAD2004.1096.

Opdat een ingreep in de toestand van het gebied kan worden aanvaard, moet het ook een gebied zijn dat om
redenen van natuurbehoud als niet van bijzonder belang wordt beoordeeld, of een ingreep die op zichzelf niet
geacht wordt enige schade te veroorzaken. beslissende verstoring van de toestand in het gebied cf.
MAD2000.1105. Het is echter niet uit te sluiten dat bij een project tegelijkertijd met andere bijzondere belangen
rekening kan worden gehouden, waaronder bijzondere maatschappelijke belangen, terwijl het betreffende
natuurgebied van minder belang is.

Het gebruik van alternatieve vormen van energie, zoals windturbines, kan in het concrete geval leiden tot een
verschuiving van het gewicht dat wordt gegeven aan de natuurlijke overwegingen waarvoor de bescherming
moet zorgen. De invoering van alternatieve energievormen kan op zichzelf echter geen rechtvaardiging vormen
voor het verlenen van een ontheffing, aangezien de overweging om alternatieve energievormen in te voeren in
het algemeen niet opweegt tegen de natuurlijke overwegingen achter de bepaling in § 3. De kwestie van de
ontheffing moet dus worden op basis van een afweging tussen de natuurlijke belangen en de maatschappelijke
belangen, waaronder met name nationale belangen, wordt besloten bij het gebruik van alternatieve vormen
van energie.

In NMK-510-01098 oordeelde de raad dat in een beschermde heide ontheffing kon worden verleend voor het
onderboren en begraven van landkabels naar een windpark op zee, op grond van maatschappelijke belangen
en het tijdelijke karakter van de toestandsverandering .
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Als het nodig is om af te zien van veranderingen in de toestand van § 3 gebieden, is het vaste praktijk dat
voorwaarden worden gesteld aan compenserende maatregelen zoals vervangende zorg of het instellen van
vervangende biotopen, enz. Er zijn geen beperkingen aan de voorwaarden die kunnen worden gesteld in
verband met een ontheffing, zolang de voorwaarden binnen het kader van het doel van de
Natuurbeschermingswet vallen en niet verder gaan dan het doel dicteert.

In 2014 heeft DCE - Landelijk Centrum voor Milieu en Energie - onderzocht welke van de § 3 beschermde
habitattypes het meest robuust zijn voor de plaatsing van windturbines, en waar de bescherming wordt
beoordeeld als overbodig tegen de vestiging van een vervangende natuur.
De resultaten en aannames voor de beoordelingen zijn beoordeeld in het rapport 'Windturbines op §3beschermde natuurgebieden'.

Er wordt verwezen naar de 'Guidance on the Nature Conservation Act's Section 3 Protected Habitats' van
de Deense Environmental Protection Agency voor meer informatie over uitzonderingsgevallen op grond
van de Nature Conservation Act. Voor de beoordeling van de effecten van het plaatsen van windturbines in
§ 3 gebieden, b.v. het DCE-rapport 'Windturbines op § 3 beschermde natuurgebieden' uit 2014 wordt gebruikt.
Het rapport bevat ook een beschrijving van mogelijke herstelmaatregelen voor het plaatsen van
windturbines. Zie ook paragraaf 4.6.5.

4.6.2 Zorg voor natuurbelangen in gemeentelijke planning
Volgens de Planwet, artikel 11a, onderdeel 1, nr. 14, bevatten richtlijnen voor de borging van natuurbelangen,
die bestaan uit natuurgebieden met bijzondere natuurbeschermingsbelangen, waaronder bestaande Natura
2000-gebieden op het land en andere beschermde natuurgebieden, alsmede ecologische verbindingen,
potentiële natuurgebieden en potentieel ecologische verbindingen, en voor het prioriteren van de
gemeentelijke natuurinspanningen binnen de kaart van Groen Denemarken. Laaglandgebieden vallen vaak
onder deze ecologische verbindingen (zie ook paragraaf 4.7.5). Zie ook 'Overzicht landsbelangen
gemeentelijke planning', 2018, vgl. Planwet, artikel 29, lid. 1.

De ecologische verbindingen moeten bestaande natuurgebieden met elkaar verbinden, waar ze deel
kunnen uitmaken van een overkoepelend natuurnetwerk bestaande uit de aangewezen natuurgebieden die
verbonden zijn door ecologische verbindingen. De ecologische verbindingen zorgen zo voor grote,
samenhangende natuurgebieden en kansen voor migratie en verspreiding van wilde planten- en diersoorten.

De gemeenten dienen in hun windturbineplanning rekening te houden met deze verbinding in de natuur
door in het gemeentelijk plan onder meer richtlijnen vast te stellen die ervoor zorgen dat het gehele
natuurnetwerk wordt beschermd tegen eventuele negatieve effecten, waaronder de effecten van het
ontstaan van wind. turbines (zie paragraaf 4.6.3). Het is de bedoeling om grote veranderingen in de
hoofdprincipes achter het natuurnetwerk te voorkomen. Hiermee wordt beoogd dat de biologische diversiteit
en verspreidingsmogelijkheden van de wilde dier- en plantensoorten binnen het totale natuurnetwerk niet
worden aangetast. Hier kan bijvoorbeeld worden vermeld als
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belangrijke elementen in de globale natuurnetwerksites met faunapassages en hun richtlijnen op de kruising van
het globale wegennet.

Indien er plannen zijn voor activiteiten die het natuurnetwerk in belangrijke mate kunnen raken in relatie tot de
hoofduitgangspunten achter het natuurnetwerk, moet de gemeenteraad de noodzaak van de wijzigingen
omschrijven in het rapport bij het gemeentelijk plan, zie artikel 29, lid. 1.

4.6.3 Internationale natuurgebieden (Natura 2000gebieden)
Voor planning en vergunningverlening van plannen en projecten, hier onder windturbines, in of nabij internationale
natuurgebieden, Natura 2000-gebieden gelden speciale regels. De gebieden zijn aangewezen om bepaalde
soorten, waaronder vogelsoorten, en habitattypen te beschermen. De regels kunnen een beslissende invloed
hebben op het al dan niet aannemen of uitvoeren van plannen voor windturbines.

Het Uitvoeringsbesluit Ruimtelijke Ordening (Executive Order nr. 1383 van 26 november 2016 betreffende het
beheer van de Planningswet in verband met internationale natuurgebieden en de bescherming van bepaalde
soorten) stelt regels vast voor het beheer van de planning met betrekking tot gebieden die zijn aangewezen als
internationale natuurgebieden.

Internationale natuurgebieden zijn een verzamelnaam voor leefgebieden, vogelbeschermingsgebieden en Ramsargebieden. Alle Deense Ramsar-gebieden die zijn aangewezen als onderdeel van de toetreding van Denemarken
tot het Ramsar-verdrag uit 1971, zijn opgenomen in de aangewezen vogelbeschermingsgebieden.
Vogelbeschermingsgebieden en Ramsargebieden evenals leefgebieden maken deel uit van het samenhangende
Europese ecologische netwerk, Natura 2000 genaamd, waar aanwijzing plaatsvindt in het kader van de uitvoering
van resp.
EU Vogel- en Habitatrichtlijnen. De Deense Natura 2000-gebieden blijken uit bijlage 1 bij de Habitats Executive
Order van het Ministerie van Milieu (Uitvoerend besluit nr. 1595 van 6 december 2018 betreffende de aanwijzing
en het beheer van internationale natuurgebieden en de bescherming van bepaalde soorten).

Zowel het uitvoeringsbesluit inzake ruimtelijke ordening als het uitvoeringsbesluit Habitats implementeren delen van
artikel 6 van de EU-habitatrichtlijn in Deense wetgeving. Er kan worden verwezen naar de 'Habitat Guidance' van
de Deense Environmental Protection Agency voor meer informatie over de Habitats Executive Order, waarin veel
van dezelfde termen worden gebruikt als in de Planning Habitats Executive Order.

Planning binnen Natura 2000-gebieden
In internationale natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) mogen in principe geen nieuwe of significante
uitbreidingen van technische voorzieningen, waaronder windturbineclusters en parken, worden gepland. 2, nr. 3.

De minister van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van
het verbod op inrichting in een Natura 2000-gebied, zie paragraaf 2, onderdeel 5, in de Executive Order on Habitats.
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Indien het wenselijk is om binnen een Natura 2000-gebied te beginnen met plannen, wordt een vroegtijdige
dialoog met de Nationale Raad voor Volkshuisvesting en Planning aangemoedigd.

Het plannen van lijnoverdrachten van bovenleidingsinstallaties door een internationaal
natuurbeschermingsgebied, dat alleen is aangewezen als leefgebied, valt niet onder het planverbod,
vgl. 3.

Planning buiten Natura 2000-gebieden
Plannen en projecten die op zichzelf of in samenhang met andere plannen en projecten grote gevolgen
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, moeten nader worden beoordeeld op hun gevolgen voor
het Natura 2000-gebied en de aanwijzingsgrondslag ervan. Dit geldt ongeacht of het plan of project
betrekking heeft op activiteiten binnen of buiten het aangewezen gebied. De bouw van windturbines
kan verstorend werken als ze in de buurt van een Natura 2000-gebied worden gebouwd, dus b.v.
Vogelsoorten die het Natura 2000-gebied moet beschermen, mogen de habitats in het gebied niet
exploiteren omdat de windturbines een barrière vormen, waardoor aanvaringen ontstaan of vogels uit
een nabijgelegen foerageergebied worden verdreven.

Het Europese Hof van Justitie heeft in de zaak Moorburg (C-142/16), die gaat over een kolencentrale
in de haven van Hamburg aan de Elbe, die als wandelroute voor bepaalde beschermde vissoorten een
belangrijke functie heeft in verband met een aantal Natura 2000-gebieden binnen maximaal ca. 600
km van de elektriciteitscentrale, bepaald het volgende:

Het feit dat het project waarvan de milieubeoordeling wordt betwist, niet is gelegen in de betrokken
Natura 2000-gebieden, maar op een aanzienlijke afstand daarvan, verderop in de Elbe, [belet niet] dat
de vereisten van artikel 6, lid 1, van de Habitatrichtlijn 3 is van toepassing.
Zoals blijkt uit de bewoordingen van die bepaling, zijn „alle” plannen of projecten die niet rechtstreeks
verband houden met of noodzakelijk zijn voor het beheer van het gebied, maar die het in aanzienlijke
mate kunnen beïnvloeden, onderworpen aan de daarin voorziene milieubeschermingsmaatregel.”

Materialiteitsbeoordeling en effectbeoordeling
Het is bepaald in het Uitvoeringsbesluit ruimtelijke ordeningshabitats, sectie 3, subsectie. 1, dat een
eerste inschatting moet worden gemaakt of een plan significante gevolgen kan hebben voor een Natura
2000-gebied (materialiteitsbeoordeling). Indien dit het geval is, moet een beoordeling van de effecten
op het gebied (effectbeoordeling) worden gemaakt, en deze beoordeling moet worden opgenomen in
de planverklaring.

Aangezien het uitvoeringsbesluit inzake ruimtelijke ordening en het uitvoeringsbesluit Habitats delen
van de EU-richtlijnen inzake habitats en vogelbescherming implementeren, moet de Deense praktijk in
overeenstemming zijn met de interpretatie van de concepten materialiteitsbeoordeling en
effectbeoordeling door het Europese Hof van Justitie. Bij materialiteits- en effectbeoordelingen geldt
een voorzorgsbeginsel. Dit betekent onder meer dat er strengere eisen worden gesteld aan casusinformatie
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gen. Het College van Beroep voor de Planning heeft in zaak (19/00803) vastgesteld dat een
vleermuisonderzoek niet afdoende was met betrekking tot een zeer groot windpark, dat op
aanwijzingsgrondslag nabij een Natura 2000-gebied met stoomvleermuizen was gelegen. Dit ondanks het
feit dat het 'Beheersplan voor vleermuizen', gepubliceerd door het Ministerie van Milieu en het Deense
Natuuragentschap in 2013, werd gevolgd met betrekking tot b.v. de tijden van de studie.

In een besluit over de inrichting van een windturbinegebied (PKN-18/05771) stelt de Raad dat planologische
autoriteiten met betrekking tot materialiteitsbeoordelingen:

“Maak een inschatting of kan worden uitgesloten dat het project of plan op zich of in samenhang met andere
plannen en projecten het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor het aangewezen gebied,
waaronder de staat van instandhouding van de soort en/of habitats, waarvoor het gebied is aangewezen om
te beschermen (de aanwijzingsgrondslag) aanzienlijk wordt aangetast. Als een dergelijke impact niet kan
worden uitgesloten op basis van objectieve criteria, moet een meer gedetailleerde beoordeling (impact
assessment) worden uitgevoerd om het project of plan te bevorderen. Deze beoordeling moet alle aspecten
van het project/plan omvatten die van invloed kunnen zijn op de betreffende locatie, en de beoordeling moet
worden uitgevoerd op basis van de beste wetenschappelijke kennis in het veld.”

Zie ook o.a. PKN-21/00253, PKN-21/05017, PKN-20/05489, PKN-19/00752 en PKN 19/00803.

De effectbeoordeling moet worden uitgevoerd in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het
Natura 2000-gebied, dat een gunstige staat van instandhouding is voor de soorten en habitattypen waarvoor
het gebied is aangewezen, zie paragraaf 4 van het Uitvoeringsbesluit Habitats. cumulatieve effecten, dwz.
de impact van het voorgestelde project in de context van bestaande effecten, inclusief bestaande
windturbines. Dergelijke mogelijke cumulatieve effecten kunnen bijvoorbeeld bestaande belastingen zijn en
belastingen van reeds vastgestelde plannen die nog niet zijn gerealiseerd, evenals plannen en projecten die
in voorstellen zijn. Met plannen en projecten die in voorstellen aanwezig zijn, wordt b.v. voorstellen voor
plannen en projecten die door een instantie ter consultatie worden ingediend. Een plan kan alleen worden
aangenomen als vanuit wetenschappelijk oogpunt zonder redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat het
plan geen nadelige gevolgen heeft voor het betreffende gebied."

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen instandhoudingsdoelstellingen voor de specifieke Natura
2000-gebieden die zijn vastgelegd in het Natura 2000-plan van het Natura 2000-gebied en de algemene
doelstelling van artikel 1, onder e) en i), van de Habitatrichtlijn om een gunstige staat van instandhouding te
bereiken voor leefgebieden en soorten. De algemene instandhoudingsdoelstelling voor Natura 2000gebieden is het waarborgen of herstellen van een gunstige staat van instandhouding van de soorten en
habitats waarvoor de gebieden zijn aangewezen, overeenkomstig artikel 2 van de Habitatrichtlijn.
De gevolgen van een plan of project voor de integriteit van een aangetast Natura 2000-gebied moeten
worden beoordeeld op basis van de specifieke instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied,
zie de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura 2000-plannen. Alle aspecten die van invloed kunnen zijn op een
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De instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebied moet worden opgenomen. De plannen
en bijbehorende documenten bevatten ook nadere informatie over de aanwijzingsgrondslag etc.

Indien uit de effectbeoordeling blijkt dat aantasting van de aanwijzingsgrondslag niet kan worden
uitgesloten, kan het plan niet worden vastgesteld. Dit bijzondere voorzorgsbeginsel betekent in de
praktijk dat de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines in of nabij een Natura 2000-gebied
wordt uitgesloten als dit de aanwijzingsgrondslag zou kunnen aantasten. Dit is met name relevant
voor plannen voor grote windturbines in of nabij Natura 2000-gebieden waar op aanwijzingsgrond
vleermuizen of vogels voorkomen.

De beoordeling moet blijken uit de opgave van planvoorstellen op grond van de Planwet - dwz.
zowel gemeentelijke als lokale planvoorstellen, maar ook landelijke stedenbouwkundige richtlijnen
op grond van artikel 3 van de Ruimtelijke ordeningswet.Ook moet een beoordeling worden gemaakt
van de ontheffing van gemeenten op lokale plannen, vgl. In deze ontheffingen en vergunningen
moeten ook de materialiteitstoetsing en een eventuele effectbeoordeling voorkomen. Indien uit de
beoordeling blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat het plan of project de integriteit van het
internationale natuurgebied kan aantasten, kan geen ontheffing of vergunning worden verleend.

Afwijking
Van de bescherming kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken als er sprake is van
dwingende overwegingen van wezenlijke maatschappelijke belangen en er geen alternatieven zijn,
zie artikel 6, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Habitats. In Natura 2000-gebieden die prioritaire
habitattypen en/of dier- of plantensoorten bevatten, afwijkingen zoals genoemd in subparagraaf 1
vinden echter alleen plaats wanneer er dwingende overwegingen zijn voor de gezondheid van de
mens en de openbare veiligheid of significante gunstige effecten op het milieu, of, na advies van
de Europese Commissie, andere dwingende noodzakelijke overwegingen voor zwaarwegende
maatschappelijke belangen, vgl. 2.

Afwijking op grond van par. 1 veronderstelt dat alle noodzakelijke compenserende maatregelen
worden genomen om de samenhang van Natura 2000 te behouden. De Europese Commissie
moet op de hoogte worden gebracht van de genomen compenserende maatregelen, cf. 3.

Projecten en plannen die aan deze eisen voldoen, moeten in beginsel een nationaal karakter
hebben, wat doorgaans niet van toepassing is op reguliere productiewindturbines.

voor enige afwijking dient een advies te worden ingewonnen bij zowel de minister van Binnenlandse Zaken en
Volkshuisvesting als de minister van Milieu, zie artikel 6, lid 5.

4.6.4 Strikt beschermde soorten - Bijlage IV soorten Naast
de bescherming van habitattypen en soorten die gelden in de Natura 2000-gebieden, zie paragraaf
4.6.3, het Uitvoeringsbesluit Habitats voor Planning (Executive Order nr. 1383 van 26 ) bepaalt.
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november 2016 betreffende de uitvoering van de Planningswet in verband met internationale
natuurbeschermingsgebieden en de bescherming van bepaalde soorten) ook een aantal bepalingen over strikt
beschermde dier- en plantensoorten, dwz. beschermde soorten ongeacht hun voorkomen binnen of buiten een Natura
2000-gebied. De soorten zijn opgenomen in bijlage IV a (diersoorten) en bijlage IV b (plantensoorten) van de
Habitatrichtlijn, de zogenaamde bijlage IV-soorten.

Broed- of rustgebieden van de soort van bijlage IV a en het voorkomen van de soorten van bijlage IV b
Voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor soorten op bijlage IV, bijlage IV soorten van de Habitatrichtlijn,
gelden speciale planregels. Zo is er een verbod op het beschadigen of vernietigen van broed- of rustgebieden van
diersoorten op bijlage IVa van de Habitatrichtlijn en een verbod op het vernietigen van plantensoorten op bijlage IVb
van de Habitatrichtlijn, vgl. 1, nr. 1 en nr. 2.

De soorten die relevant zijn in Denemarken staan vermeld in bijlage 7 van de Habitats Executive Order (Executive
Order no. 1595 van 6 december 2018 betreffende de aanwijzing en het beheer van internationale natuurgebieden en
de bescherming van bepaalde soorten).

U kunt meer lezen over de bijlage IV-soorten in academisch rapport nr. 635 van NERI (nu Aarhus University) en in
het gedeelte over vleermuizen en windturbines in 'Beheerplan voor vleermuizen - Bescherming en beheer van de 17
Deense vleermuissoorten en hun leefgebieden' '.

De beschermingsbepalingen zijn algemeen en gelden niet alleen voor speciaal aangewezen gebieden zoals Natura
2000-gebieden of binnen § 3 gebieden. Er moet rekening worden gehouden met soorten uit bijlage IV, ongeacht waar
in het land het zich bevindt, en kan daarom belangrijk zijn met betrekking tot windturbinegevallen in het hele land.

Er mogen geen plannen worden vastgesteld of vergunningen etc. worden verleend die schade kunnen toebrengen
aan broed- of rustgebieden voor diersoorten in bijlage IV a of vernieling van plantensoorten in bijlage IV b bomen die
vleermuizen kunnen huisvesten, sloop van huizen met vleermuizen op zolder of, indien het wordt overwogen
windturbines te plaatsen op leefgebieden die plaats kunnen bieden aan zaden met een spitse neus, of waar de
turbines een zodanig risico op aanvaringen met vleermuizen opleveren dat dit vernietiging of schade aan een
vleermuis of rustplaats voor vleermuizen kan veroorzaken. Het College van Beroep voor de Planning heeft o.a.
vastgesteld dat indien een windturbine wordt geplaatst op of in de directe nabijheid van een bepaalde broed- of
rustplaats of in het verlengde van een richtlijn grenzend aan de locatie, het verhoogde aanvaringsrisico er juist toe
kan leiden dat de locatie niet langer geschikt is als een broed- en rustgebied, waardoor de ecologische functionaliteit
van het betreffende broed- en rustgebied voor vleermuizen niet kan worden gehandhaafd. Er wordt verwezen naar
b.v. naar PKN-21/12346. Uitgangspunt is dat er geen ontheffing kan worden verleend van bijvoorbeeld artikel 3 van
de Natuurbeschermingswet indien broed- of rustgebieden voor diersoorten uit bijlage IV a mogen worden beschadigd
of plantensoorten uit bijlage IV b worden vernietigd.
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Indien door herstelmaatregelen kan worden verzekerd dat de plaatselijke populaties van de bijlage IV a-soort niet
worden geschaad, belet de bescherming van de broed- of rustgebieden van de bijlage IV a-soort niet noodzakelijkerwijs
het verlenen van een vergunning enz. ecologische functionaliteit van een broed- of rustgebied kan worden gewaarborgd
door een vervangende natuur in te voeren voor gebieden die door een bouwproject kunnen worden vernietigd, mits
andere overwegingen zich daar niet tegen verzetten. Remediërende maatregelen kunnen dus van invloed zijn op het
al dan niet uitvoeren van een project. Meer over het beheer van de voorziening leest u in de gids bij het Uitvoeringsbesluit
Habitats.

In de verklaring bij het plan of in de landzonevergunning moet worden vermeld dat het plan geen broed- of rustgebieden
van diersoorten in bijlage IV a beschadigt of vernietigt en geen plantensoorten vernietigt in bijlage IV b, cf. 3.

In een zaak heeft het voormalig College van Beroep voor Natuur en Milieu geoordeeld dat de onderzoeksgrondslag
voor een beoordeling van de invloed van windturbines op vleermuizen in een MER-rapportage onvoldoende was
(NMK-33-01230). Het College van Beroep voor de Natuur en Milieu stelt onder meer:

“Het College van Beroep voor Natuur en Milieu is van oordeel dat het besluit van de gemeente dat de vaststelling van
het bestemmingsplan in overeenstemming is met de beschermingsregels voor vleermuizen niet op een voldoende
geïnformeerde basis is genomen. De Raad benadrukt hierbij dat het oordeel van de gemeente over de aanwezigheid
van vleermuizen in het plangebied en de inschatting van de invloed van de windturbines daarop uitsluitend gebaseerd
is op algemene informatie uit b.v.
Deense zoogdierenatlas. De gemeente heeft dus geen daadwerkelijk onderzoek gedaan naar de omstandigheden,
ondanks het feit dat de gemeente in eerste instantie heeft ingeschat dat er mogelijk 5 vleermuissoorten in of nabij het
plangebied voorkomen.

Tegen deze achtergrond is de Raad van oordeel dat niet met de nodige zekerheid is gedaan dat de uitvoering van de
plannen geen schade of vernietiging van broed- of rustgebieden in het natuurlijke verspreidingsgebied van de in bijlage
IV van de Habitatrichtlijn genoemde diersoorten kan veroorzaken. De Raad constateert voorts dat in de
Natuurbeschermingswet artikel 29a, lid, niet is bewezen dat de plannen dit niet kunnen hebben. 1 genoemd effect."

De Klachtencommissie Ruimtelijke Ordening, die klachten behandelt op grond van het Uitvoeringsbesluit Ruimtelijke
Ordening, heeft soortgelijke uitspraken gedaan in een aantal zaken met betrekking tot windturbines. Zie bijv.
PKN-18/06074, PKN 21/00253 en PKN-18/06434.

Er is een zeer beperkte mogelijkheid om af te wijken van de bescherming, cf. Uitvoeringsbesluit Habitatplanning artikel
8. Van de bescherming kan in bijzondere gevallen worden afgeweken indien er geen bevredigende alternatieven zijn
en aan één of meer voorwaarden wordt voldaan. Als het wordt geacht af te wijken van de bescherming, moet een
beslissing worden verkregen van de minister van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting (door contact op te nemen
met het Deense Agentschap voor Volkshuisvesting en Planning) en de minister van Milieu voordat een beslissing wordt
genomen, cf. 3.
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Indien in verband met windturbines activiteiten worden gestart die schade kunnen toebrengen aan broed- of rustgebieden
voor bijlage IV a-soorten, maar waarvoor geen vergunning nodig is in overeenstemming met de regels die vallen onder
het Uitvoeringsbesluit Ruimtelijke Ordening, dienen het gezag en de grondeigenaar op de hoogte te zijn van het algemene
verbod om dergelijke broed- of rustgebieden te beschadigen, die van toepassing zijn in overeenstemming met artikel 29
a van de Natuurbeschermingswet. In deze speciale situaties is de Deense Milieubeschermingsinstantie de autoriteit.

Soortenbescherming in het algemeen (dodingen en verstoringen)
Naast de hierboven genoemde regels met betrekking tot de bescherming van broed- en rustgebieden voor diersoorten in
bijlage IV a en plantensoorten in bijlage IV b zoals hierboven vermeld, dienen overheden bij de planning van windturbines
op de hoogte te zijn van de regels in de Natuur Natuurbeschermingswet en de Jacht- en wildbeheerwet soorten, etc. Het
is dus niet toegestaan om een soort, waaronder vleermuizen, en soorten wilde vogels, in bijlage IV opzettelijk te verstoren
in een mate dat dit gevolgen kan hebben voor de populaties van de soort , vgl. de Natuurbeschermingswet, artikel 29a,
lid. 2 en artikel 6a van de Wet jacht en wildbeheer Artikel 6a van de Wet jacht en wildbeheer.

Er zijn geen specifieke eisen hoe de gemeenten in het algemeen moeten omgaan met rode lijstsoorten. Wel zal het zo
zijn voor de soorten die vallen onder andere verplichtingen, zoals het Uitvoeringsbesluit Soortenbehoud, dat aan het
beheer bepaalde eisen worden gesteld.

Daarnaast is de individuele bescherming in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn geïmplementeerd in Uitvoeringsbesluit
nr. 521 van 25 maart 2021 betreffende de bescherming van bepaalde dier- en plantensoorten en de verzorging van
gewond wild (het Uitvoeringsbesluit Soortenbehoud).

De Executive Order on Species Conservation is o.a. afgegeven op grond van de Natuurbeschermingswet.
Sectie 4 (1) van de Executive Order 1, bevat een verbod op het opzettelijk doden of vangen van vogels, terwijl artikel
10, lid 1, verbiedt alle vormen van opzettelijk vangen of doden van soorten uit bijlage IV en het opzettelijk vernietigen of
verzamelen van eieren in het wild. De Species Conservation Executive Order regelt dus ook de individuele bescherming
van beschermde Annex IV-soorten.

Het College van Beroep voor de Planning heeft bepaald dat in een omgevingsrapport, afhankelijk van de omstandigheden,
moet worden opgenomen of de uitvoering van het plan zal leiden tot het opzettelijk doden of verstoren van bijlage IVsoorten, ook als de windturbines niet worden geplaatst in verband met broed- en rustgebieden (of Natura 2000-gebieden).
Zie bijv. PKN-20/14000.

Afhankelijk van de omstandigheden kan het ook nodig zijn om het voorkomen van roodachtige soorten in een
milieurapportage op te nemen, ook als dit geen bijlage IV-soorten zijn. Zie bijv. PKN-18/05771.

LEIDRAAD VOOR PLANNING EN TOESTEMMING BOUW VAN WINDTURBINES IN 37

Machine Translated by Google

HET HUISVESTINGS- EN PLANNINGSBORD

Als gevolg van artikel 4, lid 1, van de Vogelrichtlijn oordeelt het College van Beroep voor de Planning: 4, 2e
volzin, dat in verband met een milieubeoordeling van een plan, al naar gelang de omstandigheden, in
aanmerking moet worden genomen of de uitvoering van het plan zal leiden tot een dergelijke aantasting van de
habitats van een bepaalde bijlage I-vogelsoort of trekvogels vogelsoorten dat het de soort op populatieniveau kan aantasten.
Dit ongeacht of het geplande niet in of nabij een vogelreservaat is gelegen. Bovendien moet overeenkomstig
artikel 5 van de Vogelrichtlijn rekening worden gehouden met de vraag of de uitvoering van het plan kan leiden
tot het opzettelijk doden van vogels of verstoring, met name tijdens het broedseizoen, voor zover die verstoring
significant is voor het doel van de richtlijn. De Planning Appeals Board merkt op dat het Uitvoeringsbesluit
Planning Habitats of andere Deense regels de goedkeuring van plannen die een dergelijke impact kunnen
hebben, niet verbieden. Als een plan kan leiden tot het opzettelijk doden van vogels, veronderstelt de realisatie
van het plan een dispensatie van de Deense Environmental Protection Agency, zie sectie 9 van de Executive
Order on Species Conservation. PKN-21/05017.

Het Deense Bureau voor Milieubescherming beheert deze andere soortenbescherming.

4.6.5 Herstelmaatregelen
Indien in de windturbineplanning blijkt dat de voorgestelde turbines een negatief effect kunnen hebben op de
natuurlijke omstandigheden, bijvoorbeeld beschermde habitats of beschermde soorten, dient nader te worden
onderzocht of de negatieve effecten opgevangen kunnen worden door bijsturing van het project of door het
instellen van herstelmaatregelen maatregelen. Projectbijsturing en remediërende maatregelen kunnen dus een
grote impact hebben op het al dan niet realiseren van een windturbineproject.

In bijzondere gevallen waarin het onvermijdelijk is een natuurgebied of een of meer beschermde soorten aan te
tasten, kan worden overwogen om vervangende natuur in te stellen.
In het algemeen is het echter moeilijk om, wanneer kleinere waterpoelen buiten beschouwing worden gelaten,
binnen een korter aantal jaren een stagnatiekarakter van vergelijkbare kwaliteit vast te stellen. Verder kan het
lastig zijn om locaties te vinden die geschikt zijn voor het inrichten van een vervangend karakter qua
bodemgesteldheid, nutriëntengehalte, exploitatie in de vestigingsfase en onderhoudsbedrijf etc.

Het is mogelijk om corrigerende maatregelen te initiëren wanneer het bijvoorbeeld gaat om het vermijden van
bijvoorbeeld aanvaring van vogels of vleermuizen met windturbines. Zo zijn er tarieven om de windturbines bij
lage windsnelheden in de periode 15 juli - 15 oktober in gebieden met vleermuizen stil te zetten, om botsingen
tussen de turbines en foeragerende vleermuizen te voorkomen. In een besluit tot plaatsing van windturbines in
een gebied met vleermuizen heeft het College van Beroep voor de Planning bepaald dat stilstand, die wordt
bepaald volgens de richtlijnen in het beheerplan voor vleermuizen, passend is in verband met artikel 12, eerste
lid, van de Habitatrichtlijn. 1, letters a en d, en sectie 7, subsectie 2, om het doden van flaggermus en
beschadiging en vernietiging van broed- en rustgebieden te voorkomen. De Raad heeft geen gronden gevonden
om vast te stellen dat voor specifieke vleermuissoorten een individuele beoordeling dient plaats te vinden. Het
bestuur merkt in dit verband op dat er geen in habi
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Artikel 12, lid 1, van de Staatsrichtlijn 1, letters a en d, wordt geëist dat elk risico op verlies van personen
moet worden geëlimineerd.

4.7 Aandachtspunten, overige
4.7.1 Verkeersvoorzieningen (afstand tot grote rijkswegen en spoorwegen)
Als onderdeel van het politieke akkoord over een testcentrum voor windturbines in Østerild in mei 2010, is
afgesproken dat een werkgroep de mogelijkheden moet onderzoeken om windturbines dichter bij wegen
en spoorwegen te kunnen plaatsen dan 4 keer de totale hoogte van de turbine en doe voorstellen om de
huidige eisen te wijzigen in minimale afstanden.

In juni 2011 presenteerde een werkgroep onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat een rapport
waarin werd aanbevolen om de toekomstige minimumafstand tussen windturbines en de algehele
staatsweg- en spoorvoorzieningen te verminderen tot 1 keer de turbinehoogte - berekend vanaf de rand
van de weg of vluchtstrook of van de dichtstbijzijnde rooilijn, indien nodig, naar het dichtstbijzijnde deel
van de molentoren.

In een zone tussen 1 en 1,7 maal de turbinehoogte kunnen veiligheidsproblemen ontstaan in verband met
de plaatsing van windturbines, zoals fysieke gevolgen bv. ijsval (vgl. PKN-18-06434) of visuele gevolgen
bv. schaduwvorming, zie paragraaf 4.4.2.
De werkgroep adviseerde om ook windturbines in deze zone te plaatsen, tenzij de Deense Road
Directorate of Banedanmark specifieke redenen kan geven om de turbines verder weg te plaatsen dan 1
keer de totale hoogte van de turbine. Voor spoortrajecten met bovenleiding gelden dezelfde overwegingen
als voor lucht- en hoogspanningslijnen. Opgemerkt wordt dat Banedanmark altijd geraadpleegd moet
worden tijdens aanleg in de buurt van het spoor, zie artikel 24 van de Spoorwegwet.

Voor turbines verder dan 1,7 maal de turbinehoogte wordt geoordeeld dat er geen veiligheidsproblemen
zijn bij het plaatsen van windturbines in relatie tot wegen en sporen.

De gemeenten zijn de autoriteit voor hun eigen wegen en de afstandseisen gelden alleen voor rijkswegen.
De aanbevolen afstanden worden bepaald op basis van een inschatting van het risico van b.v. ijsopbrengst
en -afbraak, gezien in relatie tot de verkeersintensiteit voor de algemene rijkswegen en spoorwegen.
De afstandscriteria zijn daarom niet direct overdraagbaar naar andere situaties waar de verkeersintensiteit
lager is. Een eventuele risicobeoordeling voor zwaarbelaste gemeentewegen kan worden opgenomen in
de milieubeoordeling voor het specifieke project.

De nieuwe regelgeving vormt vandaag de basis voor de planning van de gemeenten voor windturbines.
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4.7.2 Overige technische installaties (afstand tot bestaande
en geplande hoogspanningslijnen, gaslijnen, etc.)
Er zijn geen algemene afstandseisen tussen windturbines en andere typen technische systemen zoals
hoogspanningsleidingen, ondergrondse kabels, radio- en telecommunicatieketens en gasleidingen, etc. Voor een
aantal systeemtypen kunnen daarentegen speciale veiligheids- of constructieomstandigheden die een bepaalde
afstand tot nieuwe windturbines vereisen.

Het lijneigenarenregister (zie Executive Order nr. 1473 van 17 december 2019 betreffende de registratie van
lijneigenaren en openbaarmaking van lijninformatie via het lijneigenaarregister) bevat een register van eigenaren
van lijnen die in de grond zijn begraven of op de zeebodem zijn geplaatst in het Deens maritiem gebied. Het doel
is het beschikbaar stellen van informatie aan overheden, bedrijven en particulieren over wie de eigenaar is van
begraven kabels, en om ervoor te zorgen dat nadere informatie over deze kabels naar de opgravingsoperator
kan worden gestuurd. Op 1 september 2005 is het verplicht geworden om lijninformatie in het Lijneigenarenregister
(LER) op te vragen voordat graafwerkzaamheden in verband met het ontwerp mogen worden uitgevoerd.

Hoogspanningsleidingen
Bij de planning van windturbines nabij hoogspanningslijnen (aardkabels en bovenleidingen) moet er rekening
mee worden gehouden dat het de lijneigenaar is die eisen kan stellen aan de afstand tussen de hoogspanningslijn
en de dichtstbijzijnde turbine ten opzichte van de specifiek project en het type en de grootte van de lijn.
Hoogspanningskabels en bovenleidingen zullen, in de vorm van een geregistreerde erfdienstbaarheid, over het
algemeen worden afgedekt door een beschermingszone van 7-70 m om de persoonlijke veiligheid, de
fabrieksveiligheid en de leveringszekerheid te waarborgen en ruimte te beveiligen voor onderhoudswerkzaamheden
met servicemachines, enz. Registreer daarnaast plandata.dk in het thema landsbelangen, een afgebakende
aandachtszone van 20-100 m rond de transmissievoorzieningen om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke
planning rekening houdt met de aanwezigheid van deze landelijke voorzieningen.

Voor windturbines gelden echter speciale afstandsvoorwaarden, die hieronder nader worden uitgewerkt.

bovengrondse lijnen

De eigenaar van de bovenleiding zal als uitgangspunt een minimale afstand eisen die overeenkomt met 1 maal
de totale hoogte van de windturbine tot de respectieve afstand van het elektrische systeem 15 m buiten de
buitenlijn, zodat de windturbine (in geval van een storing) niet in de bovenleiding kunnen vallen.

Aardkabels
Voor ondergrondse kabelsystemen wenst de kabeleigenaar een minimale afstand tussen de windturbine en de
buitenste geleider van het ondergrondse kabelsysteem van 50 m om schade aan het ondergrondse kabelsysteem
als gevolg van blikseminslag in de windturbine te voorkomen. De afstand kan in overleg met de kabeleigenaar
worden verkleind, indien technische maatregelen worden getroffen die het kabelsysteem beveiligen tegen
beschadiging door blikseminslag.
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lokale planning. Indien men alleen bos wil aanleggen op delen van het tot dan toe aangewezen gebied voor
windturbines/bebossing, kan de begrenzing van het gebied dienovereenkomstig worden gewijzigd en kunnen
daardoor mogelijk delen van het bebossingsgebied behouden blijven.

Praktijk voor ontheffing van het verbod op bouw en voorzieningen in vredesbos is restrictief.
Volgens de Boswet, artikel 11, lid 1. In gebieden waarvoor vredesbosverplichtingen gelden, mogen geen
gebouwen worden opgericht, voorzieningen worden opgericht of terreinwijzigingen worden aangebracht, tenzij
het gaat om gebouwen etc. die nodig zijn voor de bosbouw of gebouwen die specifiek gericht zijn op het
buitenleven van kinderen en jongeren. Het Deense bureau voor milieubescherming kan, wanneer bijzondere
redenen dit rechtvaardigen, afzien van het verbod, zie 38 van de Boswet, en voorwaarden stellen, zie 39.

Volgens de juridische toelichting bij de bepaling wordt naar de praktijk alleen ontheffing verleend als de aanvraag
niet elders dan in een vredesbos kan worden geplaatst en als de maatschappelijke overwegingen die aan het
gebouw of de voorziening zijn verbonden belangrijker zijn dan de overweging om het vredesbos in stand te
houden . Als voorbeeld dat maatschappelijke overwegingen zwaarder wegen dan de bosplicht, kan het besluit
van het voormalige College van Beroep voor Natuur en Milieu om 4 turbines in een bos op Mors te plaatsen
(NMK-61-00011) worden genoemd, waar het college de weigering van het Deense Natuuragentschap om
aanvraag van een ontheffing voor een goedkeuring van een ontheffing. Een meerderheid van de raad stelde dat
bij de afweging of bij wijze van uitzondering toestemming moet worden verleend voor de bouw van windturbines
in Fredskov, de nadruk moet worden gelegd op het windturbineproject dat de gemeente heeft gepland om
volledig in overeenstemming te zijn met de Folketing's en de doelstellingen van het energiebeleid van de
regering en gebaseerde aanbevelingen aan de gemeenten.
De gemeente had aangetoond dat er bij Mors (in de gemeente) geen alternatieve plaatsingsmogelijkheden
waren voor het gewenste project. Verder benadrukt de meerderheid van de bestuursleden dat de recreatieve
waarde van het bos zeer beperkt is.

De Deense Milieudienst kan afzien van het verbod op bouw en civiele techniek. Tegen de beslissingen van de Deense Environmental
Protection Agency kan beroep worden aangetekend bij de Environment and Food Appeals Board. De praktijk van het Deense bureau
voor milieubescherming voor windturbines in vredesbos wordt weergegeven in paragraaf 6.3.3 in 'Richtlijnen voor de boswet § 11´, 2015.

4.7.5 Laaggelegen gebieden, inclusief potentiële wetlands
Voor de bouw van windturbines kunnen ook gebieden worden aangewezen die in de richtlijnen van het
gemeentelijk plan als laaggelegen gebied en/of potentieel wetlands zijn aangewezen. Hiervoor is het nodig dat
een aantal natuurlijke vraagstukken is aangepakt in verband met de benutting van de windvoorraden in het
gebied en de wens om het gebied onder water te zetten.

De bouw van windturbines in bestaande wetlands kan mogelijk een negatief effect hebben op de algehele
efficiëntie van het gebied met betrekking tot de verwijdering van nutriënten in de mate dat de bouw van
windturbines aanzienlijke beperkingen in het wetland met zich mee zal brengen in de vorm van aanleg- en
toegangswegen, funderingen enz. .

De gemeente moet daarom in het kader van het vaststellen van het gemeentelijk plankader voor de ruimtelijke
ordening de verenigbaarheid van het plaatsen van windturbines in laaggelegen gebieden beoordelen.
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en/of wetlands. De beoordeling van de gemeente moet een beoordeling omvatten van de noodzaak van
aanleg en toegangswegen tot de voorziening, en er moet voor worden gezorgd dat de totale aanduiding
van een laaglandgebied, inclusief potentieel wetland, qua omvang overeenkomt met de eerdere
aanduiding in de gemeente. Verder dient de mogelijkheid tot herstel van grotere aaneengesloten
natuurgebieden in laaggelegen gebieden, bijvoorbeeld met het oog op herstel van de natuurlijke
hydrologie, in de beoordeling te worden meegenomen. Zie circulaire nr. 132 van het ministerie van
Milieu en Energie van 15/07/98 over ruimtelijke ordening en beheer van plattelandsgebieden voor
laaglandgebieden die mogelijk geschikt zijn als wetlands, de Wet op de milieudoelstellingen en de
overeenkomst inzake groene omschakeling van de Deense landbouw van 4 oktober 2021.

In aangewezen laaglandgebieden mogen geen landzonevergunningen worden afgegeven voor bouw
en civiele techniek, inclusief windturbines, waardoor de aangewezen laaglandgebieden niet kunnen
worden hersteld als wetlands, zie de circulaire van het ministerie van Milieu over ruimtelijke ordening en
beheer van landzones voor laaglandgebieden. / 07 1998), en bijbehorende begeleiding (133 van 15/07
1998).

Verder is voor de gemeente van belang dat de aanleg van nieuwe wetlands, als bijdrage aan de
doelstelling van een akkoord over de vergroening van Deense gronden, moet zorgen voor een
verbetering van het Deense watermilieu en meer ruimte voor natuur in landbouwgronden stelt eisen aan
kosten- en gebiedsefficiëntie. Eventuele extra kosten voor het plaatsen van windturbines in bestaande
en toekomstige wetlands worden daarom verondersteld zodanig te worden gemaakt dat de kosten van
het wetland of het gebiedsrendement niet significant worden aangetast.

Dit betekent dat als de wetlands niet kosteneffectief of gebiedsefficiënt zijn, ze geen toezeggingen
kunnen krijgen voor de staatssubsidies, waarvoor via het Plattelandsontwikkelingsprogramma zoveel
mogelijk EU-vergoeding moet worden gezocht.

Reeds herstelde wetlands zullen normaliter niet kunnen worden aangemerkt als gecombineerde
windturbine en wetland, omdat aangenomen moet worden dat de bouw van windturbines de
randvoorwaarden voor de realisatie van het wetland, waarop toezeggingen voor rijkssubsidies zijn gedaan, verandert.

Ook moet de gemeenteraad weten of het laaglandgebied is aangewezen op grond van andere
beschermingsoverwegingen, zoals internationale natuurgebieden, onder een vredesbosverplichting valt
of beschermd is, waardoor het aanwijzen van een potentieel potentieel gecombineerde windturbine en
wetland.

4.7.6 Cultuurhistorische instandhoudingswaarden, waaronder kerken
De richtlijnen van het gemeentelijk plan voor het borgen van cultuurhistorische instandhoudingswaarden,
hier onder de situering van waardevolle cultuurmilieus en andere belangrijke cultuurhistorische
instandhoudingswaarden, zijn van belang voor de plaats waar windturbines kunnen komen te staan.
Culturele omgevingen hebben vaak een wisselwerking met hun omgeving, inclusief het landschap, waar mogelijk
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windturbines gebouwd en de kerken verschijnen in dit verband als belangrijke cultuurhistorische
oriëntatiepunten in het landschap.

kerken
Volgens artikel 19 van de Natuurbeschermingswet mogen binnen een afstand van 300 m van een kerk
gebouwen met een hoogte van meer dan 8,5 m niet worden opgetrokken, tenzij de kerk in het gehele
beschermingsgebied wordt omringd door stedelijke gebouwen. De verbodsbepaling houdt dus een verbod in
op het plaatsen van windturbines binnen de bouwlijnen.

De gemeenteraden moeten zich ervan bewust zijn dat een parochieraad, volgens § 29 van het
uitvoeringsbesluit op de kerkgebouwen en begraafplaatsen van de Deense Nationale Kerk (uitvoeringsbesluit
nr. 1172 van 19 september 2016), de belangen van het ministerie moet behartigen van kerkelijke
aangelegenheden door te trachten te voorkomen dat een kerk, een begraafplaats of de directe omgeving op
onooglijke wijze wordt bebouwd of gebruikt. Veranderingen die afbreuk doen aan schoonheidswaarden die
samenhangen met de interactie tussen kerk, begraafplaats en omgeving dienen zoveel mogelijk te worden
vermeden.

Bescherming van de cultuurhistorische instandhoudingswaarden van de kerken is onderdeel van het
rijksbelang bij het behoud van cultureel erfgoed, zie paragraaf 3.3 in 'Overzicht rijksbelangen in de
gemeentelijke planning', 2018. Het belang wordt behartigd door de diocesane overheid, en het Huisvestingsen Planbureau dient namens het diocesane gezag eventuele bezwaren in tegen een voorstel voor een
gemeentelijk plan of aanvulling op een gemeentelijk plan indien het planvoorstel in strijd wordt geacht met de
cultuurhistorische waarden van de kerken. De diocesane overheid kan ook bezwaar maken tegen een
voorstel voor lokale plannen, zie artikel 29, eerste lid, van de Ruimtelijke ordeningswet. 3, gebaseerd op de

bijzondere overwegingen die de diocesane autoriteit hanteert met betrekking tot de kerken als onderdeel van het Deense cultu

Het is niet mogelijk om in het algemeen te zeggen hoe groot een gebied moet zijn dat het diocesane gezag
of een parochieraad moet behandelen in verband met plannen voor bouw- of civieltechnische werken.
Indien men wil plannen voor windturbines in het open land binnen de kerkelijke omgeving, dienen de
gemeenten, in verband met de rapportage over de gemeentelijke planning, de dragende instandhoudingswaarden
en de afbakening van de culturele omgevingen te beoordelen. Met betrekking tot de kerkelijke omgeving
dienen de gemeenten verantwoording af te leggen over de betekenis van de landelijke kerken in het
landschapsbeheer, de aandacht voor inzicht en uitzicht op de kerken en de omvang van de kerkelijke omgeving.
De gemeente dient voornoemde verklaring als uitgangspunt te nemen voor een concrete afweging van de
beschermingsbelangen in relatie tot een eventuele benutting van windturbines en de daarmee samenhangende
maatschappelijke belangen.

Bij de planning van windturbines dichterbij dan 28 keer de hoogte van de turbine vanaf bijzondere
cultuurhistorische of geologische landschapselementen, moet de milieubeoordeling van het planvoorstel
zoveel mogelijk de visuele impact belichten, inclusief zicht en zichtbaarheid van het landschap element in
kwestie.
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Beschermde oude monumenten en steen- en aardedijken
Voor oude monumenten die beschermd zijn op grond van de Museumwet § 29 e (Statutair besluit nr.
358 van 08 april 2014) geldt dat er geen wijzigingen mogen worden aangebracht in de staat van het
oude monument. Ook mogen er geen onderverdelingen, toelatingsexamens of landoverdrachten
plaatsvinden die grenzen stellen door middel van oude monumenten. Er is ook een beschermingslijn
van 100 m rond de beschermde oude monumenten, zie paragraaf 4.7.11.

Stenen en aarden dijken worden ook beschermd in overeenstemming met de bepalingen van de
Museumwet § 29a (wettelijk besluit nr. 358 van 08 april 2014), die een verbod inhoudt om de toestand
van steen- en aarden dijken te veranderen. Er zijn geen beschermingslijnen rond stenen en aarden
dijken, ongeacht of deze beschermd zijn op grond van de Museumwet.

UNESCO werelderfgoed
Er mogen in de regel geen plannen worden gemaakt voor het plaatsen van windturbines op locaties die
op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan of zich binnen de bufferzone rondom deze locaties bevinden.
Aangezien windturbines die buiten de bufferzone, in de buurt daarvan, ook negatieve effecten kunnen
hebben op het Werelderfgoed, zou de milieubeoordeling van het planvoorstel in dergelijke gevallen licht
moeten werpen op de impact op het Werelderfgoed, zodat de registratiebasis van de site verslechtert
niet, zie paragraaf 3.3 in gemeentelijke planning ', 2018. De beoordeling moet alle bevatten. cumulatieve
effecten, dwz. de impact van het voorgestelde project in de context van bestaande effecten."

4.7.7 Kustzone
Bij de planning van technische voorzieningen in de kustzone buiten de ontwikkelgebieden moet zoveel
mogelijk rekening worden gehouden met landschap en natuur, inclusief het behoud van de onbebouwde
kusten, zie artikel 5b van de Planwet. moet worden afgewogen tegen andere zwaarwegende
milieubelangen en moet worden bekeken of de voorziening elders in de gemeente kan worden geplaatst.
Uit de wettelijke toelichting bij de Omgevingswet blijkt dat artikel 5b de stedenbouwkundige autoriteiten
verplicht de noodzaak van een kustligging aan te tonen en, voor zover nodig, de mogelijkheden voor
plaatsing buiten de kustzone toe te lichten.

De plaatsing van windturbines nabij de kustzone zal daarom een afweging vergen van alternatieve
locatiemogelijkheden buiten deze gebieden, zie paragraaf 3.1.2. Zie ook PKN-18/06454.

Het is mogelijk om de plaatsing van windturbines in de kustzone te plannen. Buiten de aangewezen
ontwikkelgebieden in de kustzone is een bijzondere planologische of functionele onderbouwing van de
kustligging vereist. Windcondities kunnen de noodzakelijke functionele rechtvaardiging vormen.
Uitgangspunt is echter dat in het kwetsbare kustlandschap altijd wordt uitgegaan van een nauwer
evenwicht tussen windturbines en natuur- en landschapsbelangen.
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4.7.8 Gebieden van nationaal grondwaterbelang
De landelijke grondwaterbelangen blijken uit "Overzicht rijksbelangen gemeentelijke planning", 2018, en
bestaan uit gebieden met bijzondere drinkwaterbelangen (OSD), stroomgebieden voor de openbare
watervoorziening daarbuiten (IOL buiten OSD) en boorputbeschermingsgebieden (BNBO ).

Windturbines zijn eerder gecategoriseerd als kleine grondwaterbedreigende voorzieningen en zijn daarom
opgenomen in lijst 1, de vergunninglijst, in “Bijlage 1 bij: Staatsmelding bij de waterplannenrichtlijn 40 en
41 in relatie tot stedelijke ontwikkeling en ander veranderd landgebruik in gebieden met bijzondere
drinkwaterbelangen 2012 ”. Zo heeft volgens de richtlijnen de plaatsing van windturbines binnen de OSD
of in de IOL buiten de OSD systematisch geleid tot het opstellen van een aanvullend grondwaterrapport.

Richtlijnen 40 en 41 zijn echter ingetrokken en vervangen door BEK nr. 1697 van 21/12/2016 over "Eisen
voor gemeentelijke planning binnen gebieden met bijzondere drinkwaterbelangen en stroomgebieden
voor openbare watervoorzieningen daarbuiten", met bijbehorende leidraad . Windturbines zijn niet langer
gecategoriseerd als minder grondwaterbedreigende voorzieningen en komen daarom niet voor op de
vergunningslijst, zie bijlage 1 bij: “Richtlijn nr. 9320 van 31/03/2017 eisen voor gemeentelijke planning in
gebieden met bijzonder drinkwater belangen en stroomgebieden voor openbare watervoorziening zonder
voor deze."

Dit betekent dat windturbines gepland kunnen worden binnen de OSD en stroomgebieden, en dat het
opstellen van een aanvullende grondwaterrapportage niet in alle gevallen nodig zal zijn. Het hangt af van
een specifieke beoordeling in het individuele geval of windturbines kunnen leiden tot een significant risico
op grondwaterverontreiniging binnen OSD en IOL buiten OSD, of eenvoudigweg een verhoogd risico op
grondwaterverontreiniging binnen BNBO, zie paragraaf 2 (1). In dat geval zal voor de plaatsing van
windturbines een aanvullend grondwaterrapport moeten worden opgesteld in verband met de
gemeentelijke planning, zie paragraaf 2, eerste lid. In de aanvullende grondwaterverklaring moet zijn
opgenomen: 1) De speciaal geplande verantwoording van de locatie van de voorziening, 2) dat andere
locaties buiten de OSD, IOL en BNBO zijn onderzocht en niet mogelijk zijn bevonden, en 3) dat het risico
op grondwaterverontreiniging kan voorkomen, inclusief welke herstelmaatregelen noodzakelijk worden
geacht.

Voor een nadere uitwerking verwijzen wij naar "Gids nr. 9320 van 31/03/2017 over eisen voor
gemeentelijke planning binnen gebieden met bijzondere drinkwaterbelangen en stroomgebieden voor
openbare watervoorzieningen daarbuiten."

4.7.9 Grondstoffenplannen
In de regionale grondstofplannen zijn de grondstofwinning en grondstofaandachtsgebieden van de
gemeenten aangegeven. Het gemeentelijk kader voor de planning van windturbines mag niet strijdig zijn
met het regionale grondstoffenplan en bepalingen die relevant zijn voor de inrichting van het grondgebruik
in de gemeente zullen in de toelichting van het gemeentelijk plan worden opgenomen, cf. de Omgevingswet.
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§ 11 e, eerste lid, nr. 10. Zo kan in de verklaring van het gemeentelijk plan worden opgenomen dat er
geen voorzieningen mogen worden gepland of gebouwd die de mogelijkheid van grondstofgebruik
binnen de daarvoor bestemde uitgegraven gebieden beperken. Verder kunnen de richtlijnen de
mogelijkheid openen om in een gebied ander landgebruik te plannen nadat het gebruik van grondstoffen
is beëindigd.

In verband met het opstellen van een gemeentelijke planaanvulling bij de inrichting van gebieden voor
windturbines, moet de gemeente beoordelen of het in strijd is met de planning voor de winning van
grondstoffen, cf. de Planwet, artikel 11, vierde lid, nr. wil worden beïnvloed. Verder dient bij de
beoordeling te worden meegenomen dat het in het kader van de grondstofvoorziening niet per se een
blijvende voorwaarde is wanneer windturbines op een gebied worden geplaatst/vervangen en dient
onderscheid te worden gemaakt tussen afgewerkte uitgegraven gebieden in relatie tot actieve of nog
niet begonnen winningsgebieden.

4.7.10 Beschermde gebieden
Het plaatsen van windturbines in beschermde gebieden kan in strijd zijn met het doel om een gebied te
beschermen volgens hoofdstuk 6 van de Natuurbeschermingswet.Vaak zijn dit landschappelijke
overwegingen bij de bescherming. Aangrenzende ondiepe delen van het merengebied kunnen ook
worden meegenomen tijdens de bescherming.

De Conservation Board kan ontheffing verlenen van een voorgestelde of vastgestelde
instandhoudingsbepaling wanneer de aanvraag niet in strijd is met het doel van de instandhouding, cf.
de Natuurbeschermingswet § 50. wordt mogelijk gemaakt als een nieuwe instandhoudingszaak wordt
uitgevoerd, die de mogelijkheid om windturbines te plaatsen. Een dergelijke nieuwe bescherming zal
echter in de praktijk pas worden ingevoerd als de bewakingsautoriteiten concreet beoordelen dat dit
prevalerende maatschappelijke doeleinden zijn die zwaarder wegen dan de overwegingen van het doel
van de oorspronkelijke bescherming.

4.7.11 Beschermende lijnen
Hieronder wordt een aantal beschermingslijnen uitgelicht die belangrijke aandachtspunten zijn bij de
planning van windturbines. Planning voor windturbines die ontheffing behoeven op grond van een of
meer van deze regels is op zich niet ongeldig. Dit kan er echter toe leiden dat het plan niet kan worden
gerealiseerd als de ontheffing niet wordt verkregen.

Strandbescherming en duinbescherming
Op grond van de Natuurbeschermingswet mogen in het algemeen geen wijzigingen worden aangebracht
in de toestand van de gebieden die onder de duinbescherming (§§ 8 en 9) en de strandbeschermingslijn
(§ 15) vallen. Onder andere, er worden geen gebouwen en voorzieningen gebouwd, waaronder
windturbines, beplanting of terreinveranderingen, er worden omheiningen of caravans en dergelijke
geplaatst, en er mag geen verkaveling, toelating of gebiedsoverdracht plaatsvinden, waarbij grenzen
worden gesteld.

LEIDRAAD VOOR PLANNING EN TOESTEMMING VOOR DE BOUW VAN WINDTURBINES IN 48

Machine Translated by Google

HET HUISVESTINGS- EN PLANNINGSBORD

Het wettelijk verbod op veranderende omstandigheden omvat de strandbreedte en, in het algemeen, tot 300 m
achter de strandbreedte, echter 100 m bij vakantiehuizen. Het duinbeschermingsgebied mag wat breder zijn en er
kunnen verder uit de kust beschermde duingebieden zijn. Bepaalde kustlijnen, meestal in de buurt van steden en
grote havens, vallen niet onder duinbescherming of de strandbeschermingslijn. De beschermingslijnen zijn vast
en worden ingeschreven in het kadaster en genoteerd in het kadaster op de individuele eigendommen.

Alleen in bijzondere gevallen kan vrijstelling worden verleend voor het plaatsen van windturbines binnen de
duinbeschermings- en strandbeschermingslijn. Ook toegangswegen, technische gebouwen, vleugeluitsteeksels
etc. hebben een ontheffing nodig.

Het is de Directie Kust die beslist in gevallen van ontheffing. Tegen de beslissingen van het College kan beroep
worden aangetekend bij het College van Beroep voor Milieu en Voedsel.

Herinneringen van het verleden

De bepaling over beschermingslijnen op oude monumenten in artikel 18 van de Natuurbeschermingswet bevat
een verbod op verandering van toestand binnen 100 m van oude monumenten die worden beschermd door de
bepalingen van de Museumwet. Hekken, caravans en dergelijke mogen niet worden geplaatst.

Meren en beken
Op grond van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet mogen in het terrein binnen een afstand van 150 m van
meren met een wateroppervlakte van ten minste 3 ha en de waterlopen die zijn geregistreerd met een
beschermingslijn volgens de vorige wetgeving.

bossen
Met betrekking tot bossen mogen op grond van artikel 17 van de Natuurbeschermingswet gebouwen, woonwagens
en dergelijke niet binnen een afstand van 300 m van bossen worden geplaatst. Voor bossen in particulier bezit
geldt dit alleen als het bosgebied minimaal 20 ha aaneengesloten bos is.
De bepalingen die de bouw van gebouwen verbieden, zijn ook van toepassing op de bouw van windturbines.
Vrijstelling van de bepaling kan worden aangevraagd.

Met de wijziging van de Natuurbeschermingswet bij Wet nr. 1630 van 26 december 2013 die op 1 januari 2014 in
werking is getreden, is in een aantal gevallen de ontheffingsplicht voor het bouwen binnen de bosbouwlijn komen
te vervallen. Voor wat betreft de plaatsing van windturbines is dat vooral van belang in het landelijk gebied. In het
stedelijk gebied en recreatiegebied zal voor het plaatsen van windturbines binnen de bosbouwlijn als uitgangspunt
ontheffing van de bosbouwlijn nodig blijven.

In het landelijk gebied mag, op enkele uitzonderingen na, geen beschikking meer worden gegeven over ontheffing
van de bosbouwlijn in gevallen waarin moet worden beslist op grond van artikel 35 van de Omgevingswet
(landelijke vergunning), in het kader van natuuroverwegingen en landschap moet rekening worden gehouden.
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de landzonevergunning, cf. de Natuurbeschermingswet, artikel 17, lid 2, nr. 5. Evenmin, vgl. de
Natuurbeschermingswet, artikel 17, lid 2, nr. 6, wordt een beschikking gegeven over ontheffing van de bosrooilijn
voor het bouwen van gebouwen, die in de Ruimtelijke ordeningswet artikel 36, lid. 1, is vrijgesteld van de eis van
een landzonevergunning. In de zaak MFKN-21/02911 oordeelt de Klachtencommissie Milieu en Voedselvoorziening
dat bij bebouwing in een landelijk gebied waarvoor een bestemmingsplan vereist is, toch een vereiste geldt dat de
gemeenteraad een beschikking over een ontheffing moet nemen. Dit ongeacht het feit dat het bestemmingsplan
een zogenaamd bonuseffect heeft met betrekking tot omgevingsvergunningen op grond van de Ruimtelijke
ordeningswet artikel 15, lid. 4 (bonuskamerplannen), zie paragraaf 5.4 van de richtlijnen.

kerken
Gebouwen met een hoogte van meer dan 8,5 m binnen een afstand van 300 m van een kerk mogen niet worden
gebouwd tenzij de kerk is omgeven door stedelijke gebouwen in het hele beschermingsgebied. Dit laatste zal
vooral het geval zijn voor kerken in stedelijke nederzettingen.

De bepalingen over beschermingslijnen rond oude monumenten en meren en beken en rooilijnen rond bossen en
kerken worden beheerd door de gemeenten, die kunnen beslissen over ontheffing en die toezicht houden op de
naleving van de regels. Tegen besluiten van de gemeenten kan beroep worden aangetekend bij het College van
Beroep voor Milieu en Voedselvoorziening.

Zie ook paragraaf 4.7.6
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Vleugel schattingen
In een specifiek geval heeft het Deense Natuuragentschap aangenomen dat voor de strandbeschermingslijn het verbod
op verandering van de toestand ook voorzieningen omvat die hun basiscomponenten buiten de lijn hebben, als de
voorziening het landschap binnen de lijn beïnvloedt. Aangenomen mag worden dat ook voor vleugelprojecties over de
gebieden ontheffing nodig is. Tegen het besluit is geen beroep ingesteld en is dus niet beoordeeld door het voormalig
College van Beroep voor Natuur en Milieu.

4.7.12 Luchthavens
Door hun hoogte kunnen windturbines een risico vormen voor civiele en militaire vluchten. Omdat de vlucht zowel
lijnvluchten in speciale corridors omvat als kleine privévliegtuigen die alleen overdag vliegen en militaire en
reddingshelikopters die op alle hoogten en op elk moment van de dag opereren, is het nodig om eisen te stellen aan te
hoge planningen bouw en installaties, met inbegrip van windturbines.

Om botsingen tussen windturbines en de luchtvaart te voorkomen, mogen windturbines, ongeacht de totale hoogte,
die zich binnen het naderingsplan naar een luchtvaartterrein bevinden en windturbines met een totale hoogte boven
100 m die zich buiten het naderingsplan op een luchtvaartterrein bevinden, niet worden gestart voordat de Deense
Verkeersautoriteit heeft ingestemd met het project markering van de windturbines, cf. de Wet op de burgerluchtvaart,
artikel 64, lid 2, § 65, par. 2 of § 67a, par. 1, en de bepalingen in pkt. 5.1 en punten-5.2 in BL 3-11, Bepalingen inzake
luchtvaartmarkering van windturbines. De specifieke eisen voor de markering variëren afhankelijk van de locatie, het
installatiepatroon, de hoogte en de omgeving van de windturbines. De gedetailleerde regels voor het markeren van
windturbines zijn te vinden in BL 3-11, Bepalingen luchtvaartmarkering windturbines.

Geen windturbines binnen een naderingsvlak naar een luchtvaartterrein mogen een totale hoogte hebben, wat betekent
dat een vleugeltip, ongeacht de positie van de turbinevleugel, de obstakelbeperkende oppervlakken van het
naderingsvlak snijdt.

In verband met de verwerking door de Deense vervoersautoriteit van de kennisgeving van de bouw van windturbines,
wordt een raadpleging van luchthavens uitgevoerd binnen een straal van 60 km van de verwachte locatie van de
windturbines, Naviair en de strijdkrachten. In dit verband is de mogelijke negatieve impact van de windturbines op
luchtvaartfaciliteiten zoals b.v. radarsystemen.

Alle windturbines binnen het naderingsplan naar een luchtvaartterrein, ongeacht de totale hoogte, evenals windturbines
die zich buiten het naderingsplan naar een luchtvaartterrein bevinden met een totale hoogte van meer dan 100 m,
moeten worden gemarkeerd, cf. 5.1 in BL 3-11, Bepalingen inzake luchtmarkering van windturbines.

Windturbines met een totale hoogte van minder dan 100 m mogen niet worden gemarkeerd met hindernislichten,
tenzij ze zich op bijzonder kritieke plaatsen bevinden, ook binnen een naderingsplan naar een luchtvaartterrein.
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Windturbines met een totale hoogte van 100-150 m moeten o.a. omwille van de noodvluchten van de
strijdkrachten is het gemarkeerd met twee vaste, rode obstakelverlichting met lage intensiteit (10 candela) die
zich op het bovenste deel van de gondel (generatorbehuizing) bevinden.

Voor windturbines groter dan 150 m moeten individuele windturbines en windturbines aan de rand van
windparken, evenals in hoeken en scheuren worden gemarkeerd in overeenstemming met sectie 6.1.3 in BL
3-11, Bepalingen over luchtmarkering van windturbines, met obstakelverlichting op tussenniveau en
obstakelverlichting op het bovenste deel van de gondel of met (nieuwe) alternatieve maatregelen (waarvoor
een gedocumenteerde risicobeoordeling moet worden beschikbaar).

Voor windturbines groter dan 150 m worden eisen gesteld aan het opzetten van een operationeel
bewakingssysteem voor de lichtmarkering en een noodstroomsysteem voor 6 extra bedrijfsuren, cf. 10.1 in
BL 3-11, Bepalingen inzake luchtmarkering van windturbines.

In Denemarken zijn er ook een aantal luchtvaartterreinen, waaronder particuliere luchtvaartterreinen en
medische helikopterluchtvaartterreinen, evenals watervliegterreinen zonder obstakelbeperkende
naderingsoppervlakken. Daarom moeten gemeenten op de hoogte zijn van de luchtvaartterreinen en de
eigenaren van luchtvaartterreinen betrekken bij met windturbineplanning.

De Deense transportautoriteit heeft in samenwerking met de strijdkrachten een gids opgesteld over
luchtvaartmarkering van windturbines, zie "Gids voor BL 3-11 bepalingen over luchtvaartmarkering van
windturbines, 2e editie".

4.7.13 Defensie en paraatheid bij noodsituaties, inclusief radar
Er zijn enkele speciale overwegingen voor de belangen van de Deense defensie en paraatheid voor
noodsituaties, waaronder de faciliteiten van het Ministerie van Defensie en zijn ondergeschikte autoriteiten,
zie ook paragraaf 4.4 in 'Overzicht van nationale belangen in de gemeentelijke planning', 2018,

Gemeenten mogen geen plannen maken voor windturbines, gebouwen of andere hoogbouwvoorzieningen
op een afstand van minder dan 5 km van de oefenterreinen, schiet- en oefenterreinen van het Ministerie van
Defensie als de planning niet verenigbaar is met de operaties, opleidings- en opleidingsactiviteiten van het
Ministerie van Defensie.

Gemeenten mogen geen plannen maken voor windturbines, gebouwen of andere hoogbouwvoorzieningen
die in strijd zijn met de radarbewaking en radio- en telecommunicatie van Defensie.
Dit omvat ook het gevestigde kustradarsysteem (cf. Wet nr. 533 van 24/06/2005). Het is aangetoond dat de
functionaliteit van verschillende van dit soort installaties wordt beïnvloed door de plaatsing van windturbines,
aangezien deze zich binnen het gezichtsveld bevinden. Het Ministerie van Defensie moet projecten
goedkeuren door nabij militaire radarinstallaties op te zetten

Specifiek voor militaire vliegbases geldt een algemene hoogtelimiet van 500 voet (152 m) boven zeeniveau
binnen een gebied van 14 x 20 zeemijl (26 x 37 km)
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rond de landingsbaan. De Vastgoeddienst van het Ministerie van Defensie kan, na een gerichte beoordeling,
strengere beperkingen op dit gebied afkondigen.

Voor het opzetten van projecten in de buurt van militaire vliegstations is de goedkeuring van het Ministerie van
Defensie vereist, zie Uitvoeringsbesluit nr. 638 van 26/1 2001 betreffende het veiligstellen van de nadering van
militaire vliegvelden.

Aanvragen met betrekking tot goedkeuring van projecten worden gericht aan de Vastgoeddienst van het
Ministerie van Defensie.
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5. Lokale planning voor gebieden voor
windturbines
5.1 Relatie met het gemeentelijk plan
De gemeenteraad kan in het kader van het gemeentelijk plan een gemeentelijk plan opstellen. Indien het
gewenste project buiten de kaders van het gemeentelijk plan valt, is een wijziging van het gemeentelijk plan
vereist voordat een gemeentelijk plan met de gewenste inhoud kan worden vastgesteld.

5.1.1 Melding binnen een aangewezen windturbinegebied
Indien een gemeente een aanvraag ontvangt voor het plaatsen van windturbines in een aangewezen
windturbinegebied, is de gemeenteraad op grond van de Ruimtelijke ordeningswet artikel 13, lid. 3, verplicht
om zo snel mogelijk een voorstel voor een lokaal plan op te stellen en de zaak vervolgens zoveel mogelijk te
promoten. Dit betekent dat de gemeenteraad zo snel mogelijk het initiatief moet nemen om een lokaal
planvoorstel op te stellen, en uiterlijk 1 jaar op verzoek van de opdrachtgever een lokaal planvoorstel moet
hebben gepubliceerd (vgl. Richtsnoer voor lokale planning, 2009) .

De bepaling geeft de opdrachtgever echter geen zekerheid dat noch het planvoorstel zal worden aangenomen,
noch dat het plan de door hem gevraagde inhoud zal hebben. De gemeenteraad kan in het kader van het
gemeentelijk plan het gemeentelijk plan de inhoud geven die het meest passend is.

Indien de gemeenteraad geen gemeentelijk plan wenst op te stellen voor een toegepast project dat in het
kader van het gemeentelijk plan valt, kan de gemeente ervoor kiezen het gemeentelijk plan te wijzigen met
een gemeentelijk plansupplement. Indien een dergelijke aanvulling uitsluitend bedoeld is om het aangevraagde
project te voorkomen, moet de gemeenteraad ook een verbod opleggen op grond van artikel 14 van de
Ruimtelijke ordeningswet en binnen een jaar een lokaal planvoorstel indienen waarin uiteindelijk de gebruiksen ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied in kwestie duidelijk worden. . Een besluit tot het opleggen van
een verbod op grond van artikel 14 van de Planningswet is een besluit waartegen beroep kan worden
aangetekend bij het College van Beroep voor de Planning en dat moet voldoen aan een aantal formele
vereisten, bijv. op kennisgeving en motivering.

Als uit het planproces blijkt dat het lokale planvoorstel niet gerealiseerd kan worden vanwege andere
planologische overwegingen, bijvoorbeeld aandacht voor buren, het veiligstellen van het landschap of de
wens voor een ander gebruik van het gebied, kan de gemeenteraad besluiten het gemeentelijk plan te
wijzigen en vervolgens het lokale planvoorstel laten vervallen.

5.1.2 Melding buiten een aangewezen windturbinegebied
Als een aangevraagd windturbineproject in strijd is met de richtlijnen van de gemeente, bijvoorbeeld met een
locatie buiten de aangewezen windturbinegebieden, maar het project verder wordt beoordeeld als gerealiseerd
binnen het wettelijke kader, moet de gemeente beslissen of de planning voor het specifieke project wordt
bevorderd en het gemeentelijk plan wijzigen. Zo niet, dan kan de gemeente het aangevraagde project direct
afwijzen.
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5.2 De lokale planverplichting
Op grond van artikel 13, lid 2, moet een plaatselijk plan worden verstrekt voordat grote verkavelingen of grote
bouw- of constructiewerken worden uitgevoerd, en anders wanneer het nodig is om de realisatie van het
gemeentelijk plan te verzekeren.

Doorslaggevend criterium voor de afbakening van de lokale planverplichting is of het project een significante
verandering in de bestaande omgeving met zich meebrengt. Dit betekent dat een concrete inschatting moet
worden gemaakt van de gevolgen van het project in het betreffende gebied. Uiteraard speelt de daadwerkelijke
omvang van het project een belangrijke rol, maar daarnaast zijn er de concrete, visuele, functionele en ecologische
gevolgen van het project in het algemeen, beoordeeld in relatie tot het karakter van het gebied.

Windturbines zullen om te beginnen een lokale planplicht inhouden als het gaat om het plaatsen van grotere
windturbines in een gebied waar vooraf geen windturbines staan.

5.3 Lokale planbepalingen
5.3.1 Afbakening van het lokale plan
Een lokaal plan voor een windturbinegebied dient normaliter alleen de voor de installatie benodigde gebieden te
omvatten, inclusief toegangswegen, werkgebieden en gebieden voor funderingen en eventuele technische
voorzieningen zoals transformatorstation en meetmasten. De afbakening moet echter ook de gebieden omvatten
die worden beïnvloed door vleugelprojecties.

Indien onteigening van bijvoorbeeld een onroerende zaak nodig is om het bestemmingsplan uit te voeren, dient
het bestemmingsplan ook de te onteigenen gebieden te bevatten, aangezien een onteigening voor de uitvoering
van een gemeentelijk plan alleen mag plaatsvinden binnen de grenzen van het bestemmingsplan. het lokale plan,
zie paragraaf 4.4.2.

Indien tijdens de aanleg de behoefte bestaat aan het aanleggen van tijdelijke toegangswegen zoals verlengde
zwaaibanen voor vleugelstransport, is het geen vereiste dat deze gebieden vooraf worden afgedekt door de lokale
planafbakening, omdat er geen sprake is van onteigening.

5.3.2 Aantal turbines en locatie
Op grond van artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit planning en vergunning voor het plaatsen van windturbines moet
een plaatselijk plan bepalingen bevatten over het aantal turbines dat mag worden opgesteld.
Het lokale plan moet de mogelijke locaties van de windturbines vermelden als voorwaarde voor onder meer
correcte visualisaties, evenals geluid- en schaduwberekeningen in de milieueffectrapportage.

5.3.3 Totale hoogte (min en max) en ontwerp Op grond van
artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit ruimtelijke ordening windturbines moet een plaatselijk plan
ook bepalingen bevatten over de grootste en minimale totale hoogte van de windturbines. Hoewel
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het milieurapport en de milieueffectrapportage zullen meestal gebaseerd zijn op een specifiek type windturbine dat wordt aangevraagd,
het lokale plan moet de klant in staat stellen om het meest winstgevende merk windturbine te kiezen nadat de nodige planning is
voorzien.

In verband met rapportage over het digitale register van planningsgegevens van het Deense Huisvestings- en Planbureau .
dk moet worden geïnformeerd over het geïnstalleerde vermogen van de windturbines, waar het lokale plan rekening mee houdt.

Het ontwerp van windturbines wordt voornamelijk bepaald in de typegoedkeuring van de windturbines, die o.a. staat alleen de installatie
van drievleugelige windturbines op stalen torens toe. Anderzijds kan het lokale plan bepalingen bevatten over het opbouwpatroon,
waaronder dat de windturbines op dezelfde onderlinge afstand moeten worden opgesteld.

5.4 Bonuseffect en voorwaarden
Op grond van artikel 35 van de Omgevingswet is voor het plaatsen van windturbines in de landzone een omgevingsvergunning vereist.
Op grond van artikel 15, lid 4 kan in een bestemmingsplan voor een gebied dat in het landelijk gebied blijft, echter de bepaling bevatten
dat het bestemmingsplan in de plaats treedt van de vergunningen op grond van artikel 35, eerste lid. 1 (landzonevergunningen), die
nodig zijn voor de realisatie van het lokale plan. De bepaling geeft een wettelijke basis voor het zogenaamde bonuseffect van lokale
plannen met betrekking tot landzonevergunningen (bonuslokaal plan).

Voorwaarde is dat in de bepalingen van het bestemmingsplan expliciet wordt vermeld welke vergunningen als verleend worden
beschouwd, zie artikel 36, lid 1, nr. 6, inclusief evt voorwaarden die overeenkomen met wat zou zijn voorzien in de overeenkomstige
vergunning voor het plattelandsgebied. Aan deze eis wordt voldaan wanneer de beschrijving van het lokale plan van de toegestane
bouwwerken enz. voldoet aan de voorwaarden die vereist zouden zijn in een omgevingsvergunning voor hetzelfde project.

Op grond van artikel 15, lid 4 kunnen aan een bonusruimteplan voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld bepalingen dat de
turbines moeten worden verwijderd als ze een jaar buiten bedrijf zijn geweest, zie 4.7.3.

Indien wordt uitgegaan van andere windturbines of woningen die zijn gesloten om windturbines te plaatsen, is in die situatie een
voorwaarde dat het bestemmingsplan niet de benodigde grondzonevergunningen op grond van artikel 35 van de Omgevingswet bevat
(bonusbestemmingsplan). Een bonuslokaal plan houdt in dat er een onmiddellijk recht is om te bouwen volgens het lokale plan,
ongeacht of de woning of de windturbine is stilgelegd zoals voorzien, zie paragrafen 5.5 en 5.6.

De verwerking van landzonezaken wordt beschreven in 'Guidance on land zone administration - Planning Act §§ 34-38', bijgewerkt in
2019.
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5.5 Ontmanteling van woningen door vrijwillige
aankoop of onteigening
Huisvesting is een van de belangrijkste beperkingen voor de locatie en de grootte van potentiële
windturbinegebieden, zowel vanwege de aangrenzende afstandseis van 4 keer de totale hoogte van de windturbine
in het Uitvoeringsbesluit inzake planning en toestemming om windturbines te plaatsen, en de geluidgrenzen in het
Uitvoeringsbesluit geluid van windturbines en zie 4.4.3. De bepalingen staan er echter niet aan in de weg om
windturbines dichter bij naburige woningen te plaatsen dan de aangrenzende afstandseis of op een afstand waar
niet aan de geluidsgrenswaarden kan worden voldaan, indien deze woning in de milieubeoordeling van het
planvoorstel als gesloten wordt aangenomen .

Voorwaarde is dan wel dat het bestemmingsplan niet de benodigde grondzonevergunningen op grond van artikel
35 van de Ruimtelijke ordeningswet bevat (bonuseffect). Bonus-effect houdt in dat er direct recht is om te bouwen
volgens het lokale plan, ongeacht of de woning of de windturbine wordt stilgelegd zoals bedoeld.

Zo kan worden voldaan aan de afstandseis in de Uitvoeringsverordening windturbines en de geluidgrenswaarden
in de Uitvoeringsverordening geluid windturbines door onder meer onroerend goed te kopen of te onteigenen en
vervolgens de woningen op de objecten te sluiten. Hieronder worden de mogelijkheden besproken.

Vrijwillige overname
De minst ingrijpende mogelijkheid om in het open land ruimte te creëren voor windturbines is het sluiten van
woningen op basis van vrijwillige afspraken. Vrijwillige afspraken kunnen worden gemaakt tussen de ontwikkelaar
en huiseigenaren. Met vrijwillige afspraken is het mogelijk grotere gebieden in te richten voor het plaatsen van
windturbines en/of een grotere afstand tussen buren en windturbines te creëren. Ter vergelijking: bij het onteigenen
van woningen kan men geen grotere afstand tot de buren creëren dan voorzien in de wetgeving, aangezien de
voorwaarden van de onteigeningswet moeten worden nageleefd. Een onteigening kan dus niet een groter gebied
beslaan dan voor het doel noodzakelijk is.

Indien vrijwillige verwerving een voorwaarde is voor de realisatie van een windturbineproject, dient dit te worden
vermeld in de lokale planverklaring en de milieueffectrapportage. Aangenomen wordt dat de ontwikkelaar toegang
tot de woning moet hebben. Dit betekent dat er met de huiseigenaar een overeenkomst moet zijn gesloten dat de
ontwikkelaar de woning kan kopen voordat de vergunning artikel 25 moet worden verleend.

Sectie 2 (1) van de Executive Order 2 over de afstand tussen woningen en windturbines wordt beoordeeld in het
licht van de milieueffectbeoordelingsregels niet van invloed te zijn op het al dan niet starten van de
milieueffectbeoordeling dan wel uitgevoerd voordat de getroffen woningen zijn gesloten. Wel moet in het
milieueffectrapport worden vermeld of de woning in het kader van de realisatie van het project wordt onteigend of
vrijwillig wordt aangekocht.
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Geadviseerd wordt om woningen waar een vrijwillige koopovereenkomst is aangegaan pas te sluiten nadat het lokale
plan is vastgesteld. Dit vereist dat het lokale plan geen bepalingen bevat dat het in de plaats komt van de noodzakelijke
landzonevergunningen op grond van artikel 35 van de Ruimtelijke ordeningswet voor het plaatsen van windturbines,
omdat er anders direct recht is om te bouwen volgens het lokale plan, ongeacht of de woning is gesloten zoals bedoeld.
In plaats daarvan is naast een vastgesteld bestemmingsplan ook een landinrichtingsvergunning en een eventuele art. 25vergunning nodig om de windturbines te mogen plaatsen, maar deze vergunningen zullen conform art. 2, eerste lid, van
het Uitvoeringsbesluit worden verleend. 2 kan alleen worden aangemeld als is voldaan aan de randvoorwaarden van het
Uitvoeringsbesluit planning windturbines, ook al is het lokale plan vastgesteld. Bij een vermoeden van vrijwillige aankoop
in het milieueffectrapport moet de opdrachtgever de woning beschikbaar hebben voordat toestemming artikel 25 kan
worden verleend. Onder beschikbaar wordt in ieder geval verstaan een tussen de ontwikkelaar en de huiseigenaar
gesloten overeenkomst betreffende het recht van de ontwikkelaar om deze onmiddellijk na de aankoop van de woning
te sluiten. Zie o.a. NMK-33-04063.

Onteigening
Op grond van artikel 47, lid 1 De gemeenteraad kan tot onteigening van onroerende zaken overgaan wanneer deze van
aanmerkelijk belang is voor de totstandkoming van een plaatselijk plan. Dit geldt ook voor onteigening ten behoeve van
de plaatsing van windturbines en van de ene particuliere eigenaar ten gunste van een andere particuliere. Indien de
woning door onteigening moet worden onteigend, moet voor de uitvoering van de onteigening de nodige planning worden
opgesteld.

Voorafgaand aan een woningonteigening moet de gemeente geprobeerd hebben een vrijwillige overeenkomst met de
grondeigenaar te sluiten. De gemeente moet er ook voor zorgen dat aan de overige onteigeningsvoorwaarden, waaronder
artikel 73 van de Grondwet, wordt voldaan. Volgens de bepaling kan onteigening alleen plaatsvinden binnen de grenzen
van het specifieke lokale plan, wat met betrekking tot de vestiging van windturbines de betekenis heeft dat een lokaal
plan alle gebieden moet omvatten die bij de onteigening moeten worden betrokken.

De procedureregels voor de onteigening blijken deels uit hoofdstuk 11 van de Planwet en deels uit hoofdstuk 10 van de
Wet op de openbare wegen. Verwezen wordt naar 'Leidraad regels onteigening volgens de Planwet', gepubliceerd in
2019. ontmoet, verwijzen we naar de homepage van het Deense Huisvestings- en Planbureau planinfo.dk.

Wanneer onteigening moet plaatsvinden, kan de vergunning artikel 25 ten vroegste aan het einde van de beroepstermijn
van 4 weken worden afgegeven, zie artikel 60, eerste lid, van de Planwet. 1, na de voltooiing van de plaats delict bedrijf.
De beslissing over onteigening kan worden ingediend bij het College van Beroep voor de Planning op grond van artikel 58, lid
1, van de Planningswet. 1, nr. 2. Klachten over de hoogte van de vergoeding worden in behandeling genomen, zie de Planwet,
artikel 50, lid. 1, door de beoordelingsinstanties en volgens de regels van de Wet openbare wegen.

De gemeenten mogen niet alleen onteigenen op grond van een gemeentelijk plan, cf. de Ruimtelijke ordeningswet,
artikel 47, lid. 1.
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5.6 Buitengebruikstelling van bestaande windturbines
Zoals vermeld in paragraaf 4.7.3, kan het buiten gebruik stellen van bestaande windturbines een vertraging
opleveren bij het opzetten van nieuwe windturbines. Voorwaarde is dan wel dat het bestemmingsplan niet de
benodigde grondzonevergunningen op grond van artikel 35 van de Omgevingswet bevat (bonusgebiedsplan).
Een lokaal bonusplan houdt in dat er onmiddellijk recht is om te bouwen volgens het lokale plan, ongeacht of de
woning of de windturbine is stilgelegd zoals bepaald in de milieubeoordeling van het lokale planvoorstel.

Het verwijderen van bestaande windturbines zal het meest aangewezen zijn door vrijwillige aanschaf, zoals
beschreven in paragraaf 5.5 bij de ontmanteling van woningen. Er is echter ook een voorbeeld van onteigening
van bestaande windturbines.

Op grond van artikel 15, lid 4 kunnen aan een bonusruimteplan voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld
bepalingen dat de turbines moeten worden verwijderd als ze een jaar buiten bedrijf zijn geweest, zie 4.7.3.

Het ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij heeft geoordeeld dat de funderingen van
windturbines moeten worden verwijderd tot een meter onder de grond, zodat het gebied kan worden hersteld voor
normale landbouwactiviteiten, maar de fundering hoeft niet verder te worden verwijderd. Het resterende deel van
de fundering dient in bijzondere omstandigheden ook te worden verwijderd, hetgeen moet worden beoordeeld in
de milieubeoordeling van het project.

5.7 Milieubeoordeling van lokale plannen voor windturbines
Een voorstel voor een lokaal plan voor windturbines zal vaak moeten worden beoordeeld op milieugebied, tenzij
er op lokaal niveau kleine wijzigingen zijn in een plan of een plan voor een kleiner gebied en uit een screening
blijkt dat het plan geen significante gevolgen voor het milieu zal hebben, zie artikel 8 van de wet PCS.
(2) De autoriteit neemt een besluit over de vraag of plannen en programma's op grond van artikel 8, lid 2, valt
onder de eis van milieueffectrapportage. Bij de milieubeoordeling van plannen wordt een milieurapportage
opgesteld met een beoordeling van de waarschijnlijk significante impact op het milieu van de uitvoering van het
plan - inclusief een beoordeling van een mogelijke significante impact op een aangewezen internationaal
natuurgebied.

In de praktijk wordt algemeen aangenomen dat een lokaal plan voor windturbines een significante impact op het
milieu heeft. Daarom wordt een milieueffectrapportage vaak opgesteld in samenhang met een lokaal
windturbineplan. Indien een windturbineproject ook onderworpen is aan een milieueffectrapportage op
projectniveau, dient een milieueffectrapportage van het specifieke project te worden uitgevoerd door het opstellen
van een milieueffectrapport door de opdrachtgever ten behoeve van de beslissing van de overheid over de
vergunning voor het aangevraagde project volgens naar artikel 25 van de Wet milieueffectrapportage voor het
maken van een uitgebreide rapportage, zie PKN-19/04619 en PKN-19/04620. Het kan echter ook worden
aanbevolen om de milieueffectrapportages als twee afzonderlijke rapporten op te stellen om duidelijkheid te
scheppen dat aan alle eisen van het Uitvoeringsbesluit milieueffectrapportage en de Wet milieueffectrapportage
is voldaan, zie paragraaf 6.1.
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5.8 Raadpleging van belanghebbende partijen en openbare fase
Op grond van artikel 19 van de Wet op het openbaar bestuur moet een autoriteit de betrokkenen op de hoogte stellen
van de feiten van de zaak voordat een beslissing kan worden genomen en moet altijd concreet worden beoordeeld of
iemand een aanmerkelijk en individueel belang heeft bij de planning. Bij de planning van windturbines zullen bijvoorbeeld
landeigenaren, lijneigenaren (hoogspanning, gas, enz.) of radioketenoperators binnen een aangewezen
windturbinegebied in het algemeen als betrokken partijen moeten worden beschouwd en moeten worden geraadpleegd
in verband met een specifiek project in verband met lokale planning. Daarnaast moeten verenigingen en organisaties
die als hoofddoel hebben de bescherming van natuur en milieu of het nastreven van significante gebruikersbelangen
bij landgebruik als betrokken partijen worden beschouwd.

Wanneer de gemeenteraad een lokaal planvoorstel heeft vastgesteld, moet het planvoorstel met de daarbij behorende
verklaring, zie artikel 16 van de Ruimtelijke ordeningswet, en een eventuele milieueffectrapportage, zie artikel 5.7,
worden gepubliceerd. De regels voor openbaarmaking van planvoorstellen staan in artikel 24 van de Ruimtelijke
ordeningswet.Het moet afhangen van de specifieke beoordeling van de gemeente of voorstellen voor lokale plannen
aan de buurgemeenten worden toegezonden. Buurgemeenten kunnen bezwaar maken tegen de planning van een
andere gemeente, indien het voorstel significante gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de gemeente, cf. de
Omgevingswet, artikel 29b, onderdeel. 1, en dus ook beschouwd als de betrokken autoriteit, zie paragraaf 3.2.4.

5.9 Vaststelling en beroepsmogelijkheid
Indien de publiciteitsperiode leidt tot latere wijzigingen van het vast te stellen gemeentelijk planvoorstel, en de
wijzigingen hebben significante gevolgen voor andere burgers of autoriteiten etc. dan degenen die op dit punt bezwaar
hebben gemaakt, kan de definitieve vaststelling niet plaatsvinden. plaats totdat ze de gelegenheid hebben gehad om
commentaar te geven. Wijzigingen die zo ingrijpend zijn dat er in feite sprake is van een nieuw planvoorstel moeten in
een nieuwe openbare fase op dezelfde wijze als het oorspronkelijke planvoorstel openbaar worden gemaakt.

Op grond van artikel 58, lid 1, nr. 4, kan de goedkeuring van een lokaal plan aan het Plankla-bestuur worden
voorgelegd, maar alleen met betrekking tot juridische kwesties. Het College van Beroep voor de Planning heeft dus niet
de mogelijkheid om te beslissen of het vastgestelde lokale plan passend of redelijk is. Met andere woorden, de afweging
van verschillende belangen van de gemeenteraad kan niet worden herzien. Er wordt ook beroep aangetekend bij het
College van Beroep voor de Ruimtelijke Ordening van plannen op grond van de Omgevingswet.

Raadpleeg voor meer informatie over de beroepsprocedure de handleiding van de Planning Appeals Board op de
website van het House of Boards, naevneneshus.dk .

Zie ook paragraaf 3.2.7 over de beroepsmogelijkheid voor gemeentelijke plannen.
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6. Milieubeoordeling van een specifiek aangemeld
project
6.1 Aanvraag voor screening of milieueffectrapportage
Volgens de Wet op de milieueffectrapportage, uitvoeringsbesluit nr. 1976 van 27 oktober 2021 betreffende
de milieubeoordeling van plannen en programma's en van specifieke projecten, mogen alle installaties
voor het gebruik van windenergie voor energieproductie (windturbines), behalve individuele windturbines
op het platteland gebieden met een totale hoogte tot 25 m (huishoudelijke turbines) die vallen onder bijlage
2, zie punt 3.j.

Dit betekent dat de opdrachtgever, alvorens een windturbineproject tot stand te brengen, een schriftelijke
aanvraag moet indienen voor een besluit over screening of milieueffectrapportage, cf. artikel 19 van de
Wm. Het project moet ecologisch worden beoordeeld als kan worden aangenomen dat het project een
significante impact op het milieu heeft.

De opdrachtgever mag niet eerder met het project beginnen, a) de MER schriftelijk aan de opdrachtgever
heeft medegedeeld dat het project naar verwachting geen significante milieu-impact zal hebben, cf. artikel
16, of b) de MER heeft afgerond het gehele milieueffectrapportageproces en verleende toestemming.

In het Uitvoeringsbesluit Milieueffectrapportage (Uitvoerend Besluit nr. 1376 van 21 juni 2021 betreffende
de milieubeoordeling van plannen en programma's en van specifieke projecten) staat hoe de aanvraag
wordt ingediend en aan welke instantie deze moet worden gericht. Indien de opdrachtgever de wens heeft
dat een milieueffectrapportage wordt uitgevoerd zonder voorafgaande screening, wordt dit vermeld in de
aanvraag.

6.2 Milieueffectrapportage en paragraaf 25 vergunning
Voor projecten waarvan kan worden verwacht dat ze een significante impact op het milieu hebben, moet
een milieubeoordeling van het specifieke project worden uitgevoerd. Dit gebeurt door het overleggen van
een milieueffectrapport door de opdrachtgever, zie artikel 20 van de Wm over de inhoud van het
milieueffectrapport en artikel 24 bij indiening bij het bevoegd gezag.
Na publicatie en raadpleging van het milieueffectrapport gedurende minimaal 8 weken, beslist het bevoegd
gezag of het project kan worden toegelaten.

De beoordelingsinstantie ziet erop toe dat het milieueffectrapport voldoet aan de eisen van de wet. De
beslissing over de vergunning wordt genomen op basis van de aanvraag van de opdrachtgever, het
milieueffectrapport, eventuele aanvullende informatie, de resultaten van het gevoerde overleg en de
gemotiveerde conclusie van de overheid. Als het project een significante impact heeft op het milieu in een
andere staat, kan de overheid eerst beslissen over een vergunning
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aan het project wanneer de toestemming van de minister van Milieu op grond van artikel 38 beschikbaar is. De taak om toestemming te
geven is gedelegeerd aan de Deense milieubeschermingsinstantie, zie sectie 31 van uitvoeringsbesluit nr. 1514 van 25 juni 2021
betreffende de delegatie van taken en bevoegdheden aan de Deense milieubeschermingsinstantie.

De vergunning op grond van artikel 25 wordt verleend onder voorwaarden die gericht zijn op het voorkomen,
voorkomen of beperken en zo mogelijk neutraliseren van significante schadelijke effecten op het milieu,
zoals schaduwvorming of aandacht voor vleermuizen, op basis van de beoordelingen en aanbevelingen van
de milieueffectrapportage. Er mag geen vergunning §25 worden afgegeven in strijd met de geldende planning.

6.3 Wijzigingen in het aangemelde of goedgekeurde project
De 25-vergunning wordt verleend voor een specifiek project en voorafgaand aan de afgifte van de vergunning
moet het milieueffectrapport daarom continu worden bijgewerkt in verband met wijzigingen in het aangemelde
project. Indien een opdrachtgever een goedgekeurd project wil wijzigen nadat de vergunning is verleend,
bijvoorbeeld door te kiezen voor een ander type windturbine, is de opdrachtgever verplicht de wijziging door
te geven indien deze ingrijpende gevolgen voor het milieu kan hebben of het karakter heeft van een nieuwe
voorziening, zie Het bevoegd gezag dient vervolgens een screening uit te voeren om vast te stellen of de
wijziging eisen stelt aan de milieueffectrapportage. Het is de opdrachtgever die beoordeelt of de
projectwijziging een significante impact op de omgeving kan hebben. Indien dit niet het geval is, is er geen
screeningsplicht en hoeft er geen aanvraag te worden ingediend.

Indien uit de screening van de aangemelde projectwijziging blijkt dat aan te nemen is dat de wijziging een
significant effect heeft op het milieu of het karakter heeft van een nieuwe voorziening, geldt voor de
aangemelde wijziging een milieubeoordelingsplicht. Dit zal met name het geval zijn als de voorwaarden uit
de vergunning artikel 25 niet meer toereikend zijn om onaanvaardbare milieueffecten van de wijziging/
uitbreiding te mitigeren, waaronder voorwaarden voor herstelmaatregelen voor bijvoorbeeld schaduwwerking.

Windturbines vallen ook onder Uitvoeringsbesluit nr. 135 van 7 februari 2019 inzake geluid van windturbines
conform de Wet Milieubeheer. Deze uitvoeringsregeling bevat een aantal gedetailleerde eisen voor
windturbines met betrekking tot geluidgrenswaarden en geluidgevoelig gebruik, alsmede eisen voor de
melding tot het plaatsen van een windturbine of het wijzigen daarvan op een wijze die kan leiden tot
verhoogde geluidsemissie. Het blijkt uit § 9, par. 1, die melding kan op zijn vroegst plaatsvinden wanneer de
benodigde planologische basis beschikbaar is en een eventuele landzone- en omgevingstoetsvergunning
voor de windturbine.
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Zonebeheer voor windturbines en
huishoudelijke turbines
7.1 Landzone
7.1.1 Algemene regels voor windturbines in landelijke gebieden
Voor het plaatsen van windturbines in het landelijk gebied is een omgevingsvergunning vereist, zie artikel 35, eerste
lid, van de Planwet. 1, tenzij de opzet is gebaseerd op een lokaal bonusplan (zie paragraaf 5.4 over voorwaarden voor
het lokale bonusplan). Het kan ook vergunningen nodig hebben in verband met andere wetgeving, bijvoorbeeld de
Natuurbeschermingswet, enz.

Volgens § 2, par. 1, in het Uitvoeringsbesluit planning en vergunning voor het plaatsen van windturbines (het
Uitvoeringsbesluit windturbines, BEK nr. 923 van 06/09/2019), mogen windturbines alleen worden geplaatst binnen de
daarvoor in het gemeentelijk plan aangewezen gebieden. richtlijnen.
De bepaling is een bindende regeling voor de administratie van de gemeente bij het aanvragen van een vergunning
voor het plaatsen van windturbines. De gemeenteraad moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning dus afwijzen
als niet aan de voorwaarden in de bepaling wordt voldaan en er geen bijzondere reden is om zonder planning vooraf
een vergunning te verlenen.

In de richtlijnen van het gemeentelijk plan kan worden aangegeven welke beschermingsbelangen en afwegingen de
gemeente wil maken bij het plaatsen van windturbines in de afzonderlijke gebieden in het landelijk gebied, om potentiële
aanvragers een indicatie te geven of een aanvraag naar verwachting gehonoreerd kan worden. .

De eis van het Uitvoeringsbesluit windturbine tot voorafgaande aanwijzing in de richtlijnen van het gemeentelijk plan is
niet van toepassing op het plaatsen van huishoudelijke turbines met een totale hoogte van maximaal 25 m indien deze
in directe verbinding met bestaande bouwvoorzieningen worden geplaatst, vgl. 8. Huishoudelijke turbines in het landelijk
gebied worden apart behandeld in paragraaf 7.1.2.

Groeten
Uit paragraaf 1 van het Uitvoeringsbesluit Windturbine blijkt dat het Uitvoeringsbesluit de planning voor de bouw van
windturbines regelt met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling met windturbines, waarbij niet alleen
uitgebreid wordt gekeken naar de mogelijkheid om het windvermogen te benutten , maar ook op planologische
overwegingen, aangrenzende woningbouw, natuur, landschap, cultuurhistorische waarden als ook op de agrarische
belangen. Bij de behandeling van aanvragen voor landzonevergunningen voor het plaatsen van windturbines, of het nu
gaat om huishoudelijke turbines of grotere turbines, moet met deze overwegingen rekening worden gehouden.

Verder dient de relatie van windturbines met andere technische installaties in het open land te worden beoordeeld (zie
paragraaf 4.7.2).
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Het doel van de landelijke zonebepalingen van de planzone is in wezen om gebieden in de landelijke zone vrij te maken
voor andere verspreide en ongeplande gebouwen, enz. dan die welke nodig zijn voor de exploitatie van landbouw,
bosbouw en visserij. De regels voor landzones moeten worden beheerd op basis van overwegingen op het gebied van
landschap, recreatie en landbronnen en andere maatschappelijke belangen, b.v. verkeersoverwegingen, evenals het
overwegen van zakelijke kansen voor groei en ontwikkeling. Bij de beslissing kan ook worden meegewogen of de
aanvraag tot onredelijke overlast voor omwonenden zal leiden.

Het verdient aanbeveling dat de gemeenteraad - in het kader van de behandeling van aanvragen voor
grondenvergunningen voor nieuwbouw of ander geluidgevoelig grondgebruik binnen een geluidhindergebied rond
windturbinegebieden - bij haar besluit ook rekening houdt met de planning van de gemeente voor windturbines , inclusief
het gebruik van windenergie.

Het Uitvoeringsbesluit windturbine bepaalt in artikel 2, onderdeel 2, dat op grond van de Planwet geen vergunning mag
worden verleend voor windturbines die dichter bij naburige woningen staan dan 4 maal de totale hoogte van de turbine
(zie paragraaf 4.4.1). Van sectie 2, subsectie 7 blijkt dat de afstandseis in rov. 3 is niet van toepassing op de woning van
de eigenaar van de windturbine.

In de uitspraak van het College van Beroep voor de Planning in de zaak NMK-31-02154 + NMK-33-03980 heeft het
college de gemeentegrondvergunning en ontheffing van een plaatselijk plan voor twee proefturbines met een totale
hoogte van 200 m ingetrokken, aangezien het bord tegenover de gemeente constateerde dat een naastgelegen woning
niet als woning van de eigenaar van de windturbine kon worden aangemerkt.

Vervolgens heeft het College van Beroep voor de Planning in de zaak 19/01441 + 19/06675 de landzonevergunning en
ontheffing van het lokale plan voor de bouw van de twee testwindturbines op een totale hoogte van 200 m met
bijbehorende servicevoorzieningen bevestigd. Het gebeurde o.a. op grond dat de naastgelegen woning nu als woning
van de eigenaar van de windturbine kan worden aangemerkt. Bovendien is het bord inbegrepen benadrukt dat er geen
landschappelijke overwegingen zijn die doorslaggevend zijn tegen het verlenen van een landzonevergunning, aangezien
het kustgebied waar de toegepaste turbines zullen worden gebouwd niet ongestoord is, aangezien het landschap wordt
gekenmerkt door windturbines en andere technische voorzieningen, evenals industrie en stortplaats. De Raad benadrukte
ook dat het een voorwaarde is in de landelijke zonevergunning dat alle benodigde vergunningen, ontheffingen en
acceptaties worden verleend en geldig zijn voordat de landelijke zonevergunning kan worden gebruikt. Tot slot constateert
de raad dat de windturbines ook op grotere afstand voor visuele overlast zullen zorgen, maar dat dit wordt gecompenseerd
door het maatschappelijk belang bij de plaatsing van de turbines, die onder meer door het plaatsen van de windturbines
wordt gecompenseerd. komt tot uiting in de landelijke en gemeentelijke inrichting van het gebied.

Voorwaarden en toestemming

De gemeente dient zich ervan bewust te zijn dat aan de vergunning voor het landelijk gebied voorwaarden kunnen
worden gesteld aan de vergunning. Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan bijvoorbeeld het uiterlijk, de vormgeving
van de toren, de kleur van de vleugels, de verlichting, de draairichting, gerechtvaardigd door conserverings-, buur- of
landschappelijke overwegingen. De gemeente kan daarentegen vanuit technisch oogpunt geen eisen stellen aan het
uiterlijk van de windturbines. De gemeente registers
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voorwaarden van blijvende rente op het onroerend goed op kosten van de eigenaar, zie artikel 55 van de stedenbouwkundige wet.
In een landzonevergunning voor windturbines moeten onder meer voorwaarden worden gesteld dat de turbine incl. funderingen
worden zonder kosten voor de overheid verwijderd wanneer deze 1 jaar buiten bedrijf is geweest. Als een omgevingsvergunning
wordt vervangen door een lokaal plan met een bonuseffect, moet het lokale plan vergelijkbare voorwaarden bevatten.

Gebiedsvergunningen voor het plaatsen van windturbines met een lokale planning kunnen alleen worden verleend wanneer de
noodzakelijke richtlijnen en kaders in het gemeentelijk plan definitief zijn vastgesteld, bijvoorbeeld door gemeentelijke
planaanvullingen, en het lokale plan definitief openbaar is vastgesteld, cf. 2. Indien het bestemmingsplan een bonuseffect heeft, is
geen grondbestemming vereist, zie paragraaf 5.4.

Bij het plaatsen van windturbines die vallen onder de regels van de Wet milieueffectrapportage moet een omgevingsvergunning
ten vroegste worden verleend op het moment dat de gemeente heeft besloten dat er geen milieueffectrapportageverplichting is.
Zie meer in paragraaf 6. over milieubeoordeling van een specifiek aangemeld windturbineproject.

Een grondzonevergunning voor het plaatsen van windturbines in de kustnabijheidszone buiten de ontwikkelgebieden kan alleen
worden verleend indien de aanvraag van volstrekt ondergeschikte betekenis is in verband met de ruimtelijke ordeningsbelangen
in de kustgebieden, cf. de Omgevingswet artikel 35, onderafdeling. Dit betekent dat de landschappelijke, natuur- en
recreatiebelangen die samenhangen met de kustzone bijzondere aandacht moeten krijgen bij de besluitvorming over aanvragen
voor landzonevergunningen.

Aangenomen wordt dat omwonenden worden geïnformeerd over aanvragen om omgevingsvergunningen conform de
Omgevingswet, artikel 35, lid. 4, ook wanneer een voorafgaande planning is uitgevoerd. Er moet een landzonevergunning worden
gepubliceerd met informatie over de mogelijkheid van beroep bij het Planklagebestuur. Tegen de beslissing kan beroep worden
aangetekend door iedereen die een juridisch belang heeft bij de uitkomst van de zaak, bijvoorbeeld door de aanvrager en
omwonenden. Landelijke verenigingen en organisaties die als hoofddoel hebben natuur en milieu te beschermen of significante
gebruikersbelangen binnen het landgebruik te borgen, zoals de Deense Vereniging voor Natuurbehoud, kunnen ook in beroep
gaan tegen het besluit van de gemeenteraad. Een klacht wordt aangemaakt op het klachtenportaal van de Klachtencommissie
Planning.
Raadpleeg voor meer informatie over de beroepsprocedure de handleiding van de Planning Appeals Board op de website van het
House of Boards, naevneneshus.dk .

De verwerking van landzonezaken wordt beschreven in 'Guidance on land zone administration - Planning Act §§ 34-38', bijgewerkt
in 2019.

7.1.2 Installatie van huishoudelijke turbines in het
landelijk gebied De eis van het Uitvoeringsbesluit Windturbine tot voorafgaande aanwijzing
in de richtlijnen van het gemeentelijk plan is niet van toepassing op de plaatsing van
huishoudelijke turbines met een totale hoogte van maximaal 25 m indien deze in directe

aansluiting worden geplaatst aan bestaande bouwfaciliteiten. 8. De Wind Turbine Executive Order stelt hierb
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definitie van het begrip huishoudelijke turbines, maar volgens de administratieve praktijk worden windturbines met
een totale hoogte tot 25 m als huishoudelijke turbines beschouwd. In de uitspraak van het College van Beroep
voor Planning in zaak 18/05834 staat dat een huismolen uiteraard moet worden opgevat als een windturbine voor
de levering van het huishouden, en dat de term "huishoudmolen" moet worden opgevat als één huismolen op één
perceel in de kadastrale zin .

De beslissing van het College van Beroep voor de Planning in zaak 18/05834 bevestigde de weigering van de
gemeente om een landzonevergunning te verlenen voor de bouw van een andere huishoudelijke turbine op een
perceel, onder verwijzing naar het feit dat meerdere huishoudelijke turbines op één perceel in kadastrale zin niet
in aanmerking kunnen worden genomen in overeenkomstig het doel van het uitvoeringsbesluit windturbines dient
daarom een gemeentelijk plan te worden opgesteld voor een gebied met twee of meer turbines, aangezien
meerdere turbines niet kunnen worden geacht te vallen onder de uitzondering in § 2, paragraaf. 8, van het uitvoeringsbesluit.

Als huishoudturbines in de directe omgeving van bestaande gebouwen staan, kunnen ze worden geplaatst zonder
voorafgaande planning en alleen op basis van een landzonevergunning. “Directe aansluiting op bestaande
bebouwing” is gebaseerd op een concrete globale beoordeling of de windturbine, samen met de gebouwen van
het vastgoed, als één geheel in het landschap kan worden gezien (vgl. het antwoord van de minister van VROM
op vraag nr. 33 (algemeen deel), Folketingets Miljø- en Planningscommissie op 25 november 2011, NMK-31-

00344). In een beschikking heeft het toenmalige College van Beroep voor Natuur en Milieu, na een algehele
beoordeling, niet vastgesteld dat de aangevraagde standplaats voor een huishoudmolen ca. 31 m van het
dichtstbijzijnde gebouw in een open kustlandschap kan worden toegestaan (NMK-31-00717). In de uitspraak van
het College van Beroep van het Plan in de zaak NMK-31-02149 is opgenomen in de bevestiging van het college
van de weigering van de gemeente dat de huisturbine ca. 20 m van de schuur van het pand, maar ten opzichte
van de gebouwen van het pand aan de overkant van een weg. Direct aansluiten betekent, naar de praktijk van de
klachtencommissie, dat een huismolen op een afstand van ca. 20 m van de gebouwen, zie NoMO nr. 87.

Huishoudelijke turbines zijn vrijgesteld van de eis dat geen vergunning op grond van de Planwet mag worden
verleend voor windturbines dichter bij naburige woningen dan vier keer de totale hoogte van de turbine, en zijn
vrijgesteld van de eis dat planvoorstellen voor windturbines dichter dan 28 keer de totale hoogte vanaf bestaande
of geplande windturbines moet rekening houden met de impact op het landschap.

Een gemeenteraad mag met richtlijnen in het gemeentelijk plan geen verbodszones instellen voor het plaatsen
van huishoudelijke turbines. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een
huishoudmolen zal altijd moeten worden beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden met
betrekking tot de landelijke zoneregeling, zie de uitspraak van het College van Beroep voor Natuur en Milieu in de
zaak NMK-31 -00505. Ook kan de gemeenteraad in het algemeen geen beleid voeren tegen bepaalde typen
turbines, bijvoorbeeld huishoudelijke turbines.

Groeten
Volgens de praktijk wordt de weigering om huishoudelijke turbines te plaatsen in gebieden met bijzondere
landschapsaanduidingen aangekondigd, tenzij op basis van een specifieke beoordeling in de
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In sommige gevallen kan worden uitgesloten dat de plaatsing van de huishoudturbine een significant negatief effect
zal hebben op de beleving van het landschap. In andere gebieden kan grondbestemming worden verleend op basis
van een specifieke toetsing, tenzij ruimtelijke en landschappelijke omstandigheden hiertegen beslissend zijn.

In de uitspraak van het College van Beroep voor de Ruimtelijke Ordening in bovengenoemde zaak NMK-31-02149
staat dat het college geen gronden heeft gevonden om de inschatting van de gemeente dat de toegepaste molen een
significante, negatieve impact zou hebben op gebieden met landschappelijke belangen, terzijde te schuiven en dat
een zonevergunning kon daarom niet worden verleend. De huismolen stond op ca. 100 m ten oosten van een
behoudswaardig landschap, en uit de landschapsanalyse van de gemeente is gebleken dat het pand aan de rand van
een heuvelachtig landschap ligt en grenst aan een rivierdal, en dat er in de directe omgeving geen technische
voorzieningen zijn met uitzondering van van een hoogspanningsroute kwetsbaar zijn voor technische installaties.

Naburige overwegingen kunnen zo ingrijpend zijn dat ze op zich een weigering van een landzonevergunning voor de
bouw van een huishoudmolen kunnen rechtvaardigen. In de beslissing van het College van Beroep voor Planning
inzake de weigering van een omgevingsvergunning in zaak NMK-31-02143 staat dat het college de nadruk legde op
de afstand tot een naburig huis, de ligging van de molen ten westen van het perceel van de buren, de
terreinomstandigheden en de specifieke ligging van bestaande gebouwen en woonruimtes. Zie ook de uitspraak van
het College van Beroep van het Plan in de zaak NMK-31-02134, waarin het college de vergunning voor het landelijk
gebied van de gemeente heeft bevestigd met verwijzing naar het feit dat de buurman niet wordt geconfronteerd met
dergelijke bijzondere of significante ongemakken die kunnen leiden tot een weigering.

Het Deense Energie Agentschap vestigt de aandacht van de installateurs op het feit dat bij het plaatsen van
huishoudelijke turbines, de locatie aanleiding kan geven tot de oprichter met het oog op veiligheid en efficiëntie.
Het Deense Energie Agentschap beveelt aan om windturbines voor huishoudens minimaal 1 x de totale hoogte van
bestaande gebouwen te plaatsen om windturbulentie te verminderen en voldoende afstand tot gebouwen te garanderen
in geval van pech. Door een windturbine dicht bij gebouwen te plaatsen ontstaat er veel windturbulentie, waardoor de
kans groter wordt dat de windturbine wordt blootgesteld aan grotere belastingen dan waarvoor de windturbine volgens
internationale normen is ontworpen.
Door een locatie met veel turbulentie kan ongepaste slijtage aan de windturbine optreden en neemt de kans op pech
toe.

Voorwaarden en toestemming

In de uitspraak van het College van Beroep voor de Ruimtelijke Ordening in zaak 20/05351 staat dat een huishoudelijke
molen niet valt onder de vrijstelling van de vergunningvereiste in artikel 36, lid 1, van de Ruimtelijke ordeningswet. 1,
nr. 3, en kan dus niet als commercieel noodzakelijk worden beschouwd voor de exploitatie van een onroerend goed
als agrarisch onroerend goed. Hoewel een huishoudmolen een economisch passend alternatief kan zijn voor het
collectieve leveringsnet, mag dit op zich er niet toe leiden dat een huishoudmolen wordt vrijgesteld van de
vergunningplicht.
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Indien de huisturbine onder een plaatselijk plan valt, kan geen landzonevergunning worden verleend totdat het
benodigde lokale plan is vastgesteld en openbaar is gemaakt. Dit geldt doorgaans als de windturbine onderdeel
is van een grotere constructie in de landzone.

Bij het aanleggen van huisturbines die onder de regels van de Wm vallen (bijvoorbeeld bij twee of meer
huisturbines) moet ten vroegste een grondzonevergunning worden verleend als de gemeente heeft besloten dat
er geen vervoersplicht is. een milieueffectrapportage uit. Voor stand-alone huishoudturbines in het landelijk gebied
is geen afscherming vereist op grond van de Wm, zie paragraaf 6.1.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een huishoudelijke turbine in een gebied
waar een gemeente bijvoorbeeld een toekomstig windturbineproject heeft gepland, moet naar verwachting worden
afgewezen, omdat panden waarop een voorstel betrekking heeft, niet mogen worden gebruikt in een manier die
het risico van een anticipatie op de inhoud van het definitieve plan met zich meebrengt. In het algemeen moet bij
toekomstig gebruik van een gepland windturbinegebied een planologische afweging worden gemaakt (zie
NMK-31-00500).

Net als bij andere omgevingsvergunningen wordt ervan uitgegaan dat omwonenden schriftelijk worden geïnformeerd over aanvragen
voor een omgevingsvergunning op grond van artikel 35, eerste lid, van de Omgevingswet. 4. Een landzonevergunning moet worden
gepubliceerd met informatie over de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Planning. Tegen de beslissing kan
beroep worden aangetekend door iedereen die een juridisch belang heeft bij de uitkomst van de zaak, bijvoorbeeld de grondeigenaar en buren.

Landelijke verenigingen en organisaties die als hoofddoel hebben natuur en milieu te beschermen of significante
gebruikersbelangen binnen het landgebruik te borgen, zoals de Deense Vereniging voor Natuurbehoud, kunnen
ook in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad. Een klacht wordt aangemaakt op het klachtenportaal
van de Klachtencommissie Planning. Raadpleeg voor meer informatie over de beroepsprocedure de handleiding
van de Planning Appeals Board op de website van het House of Boards, naevneneshus.dk .

Bijlage 2 bevat een overzicht van het proces voor het toestaan van de plaatsing van huishoudelijke turbines in
landelijke gebieden.

7.2 Stedelijke zones en vakantiehuizen
7.2.1 Algemene regels voor windturbines in stedelijke zones en recreatiegebieden
Voor de planning van windturbines in stedelijke gebieden en recreatiegebieden gelden een aantal dezelfde eisen
als voor de planning van windturbines die in landelijke gebieden worden opgesteld, namelijk dat moet worden
voldaan aan eisen voor geluid, afstand tot aangrenzende woningen, etc. . Maar vooral in relatie tot overwegingen
over turbines in de stedelijke zone zal het relevant zijn om specifieke mogelijkheden te onderzoeken voor het
plaatsen van windturbines in bijvoorbeeld bedrijventerreinen en dergelijke.

Windturbines die op een bedrijventerrein staan, moeten voldoen aan de grenswaarden die zijn vastgelegd in het
Uitvoeringsbesluit geluid van windturbines. Bedrijfsterreinen zijn op zichzelf niet gedefinieerd als een
geluidsgevoelig landgebruik, daarom worden er geen geluidseisen aan de windturbine gesteld in relatie tot
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het bedrijventerrein zelf. Als een windturbine wordt geplaatst in een bedrijf waar het geluid van het
bedrijf is geregeld in een omgevingsvergunning of een verbod, zullen normaal gesproken geluidslimieten
worden gesteld voor het hele bedrijf behalve de windturbine, omdat windturbinegeluid onafhankelijk
wordt geregeld via de uitvoeringsbesluit geluid van windturbines. Als het gewenst is dat het totale geluid
van het bedrijf, inclusief het windturbinegeluid, de omgeving niet meer belast dan wanneer er alleen
bedrijfsgeluid was geweest, kan dit worden bereikt door bijvoorbeeld een geluidsgrens voor het bedrijf
vast te stellen behalve voor de windturbine, die met 3 dB wordt verhoogd tot de indicatieve grenswaarden
voor bedrijven van de Deense Environmental Protection Agency, zie de gids van de Deense
Environmental Protection Agency 5/1984.

De gemeenteraad besluit over een windturbineproject in de bebouwde kom en in het recreatiegebied
in verband met de aanvraag volgens de milieutoetsingsregels. De melding kan tegelijk met de aanvraag
in verband met de melding volgens BR-18 worden gedaan. In woonwijken in stedelijke gebieden of in
recreatiegebieden zal een huishoudelijke turbine vaak onderworpen zijn aan een milieubeoordeling als
gevolg van geluid en schaduwvorming en is een 25-vergunning vereist.

7.2.2 Installatie van huishoudelijke turbines in stedelijke zones of recreatiegebieden
De gemeenteraad kan in de kaderbepalingen van het gemeentelijk plan en in de lokale plannen
bepalingen vaststellen die van belang zijn voor de mogelijkheid tot het plaatsen van huisturbines in de
bebouwde kom en recreatiegebieden. vgl. 7.1.2. windturbines met een totale hoogte tot 25 m worden
volgens de administratieve praktijk beschouwd als huishoudelijke turbines.

het gemeentelijk plan
In de richtlijnen van het gemeentelijk plan kunnen bepalingen staan die de plaatsing van huishoudelijke
turbines of kleine turbines binnen de bebouwde zone mogelijk maken. Een gemeenteraad kan, onder
verwijzing naar de Ruimtelijke ordeningswet, artikel 12, onderdeel 3 voorkomen dat er in de bebouwde
kom en in recreatiegebieden wordt gebouwd met turbines voor huishoudens als dit in strijd is met de
kaderbepalingen van het gemeentelijk plan over bijvoorbeeld gebruik en bouwhoogten. Voorwaarde is
dat de richtlijnen van het gemeentelijk plan zo duidelijk en precies zijn dat er geen twijfel over bestaat
dat de locatie van een huishoudmolen in strijd is met de richtlijnen.

Het toenmalige College van Beroep voor de Natuur en Milieu heeft in een zaak waarin een aanvrager
heeft verzocht om plaatsing van een miniwindturbine in een gemeentelijk plangebied voor gebruik als
woonhuis, niet geconstateerd dat een voor plaatsing op een gewoon woonhuis voorbereide
miniwindturbine duidelijk in strijd met het woninggebruik. De raad constateerde in de betreffende zaak
dat de plaatsing van een miniwindturbine per direct was toegestaan op grond van de Planwet. Het
bestuur ging er onder meer van uit dat het plaatsen van een windturbine integraal onderdeel uitmaakte
van het gebouw en voor het overige voldeed aan de bouwregelgeving conform het kader. De raad
oordeelde dat de plaatsing van de minimolen niet kon worden voorkomen met een verbod op grond van
de Planwet, artikel 12, lid. 3, aangezien niet direct uit de desbetreffende richtlijnen blijkt dat het plaatsen
van miniwindturbines verboden is (Besluit van 24 mei 2006 j.nr. 03-33 / 350-0184 en NKO 388, juli 2006).
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Indien een gebied waar huishoudelijke turbines zullen worden geplaatst, in het gemeentelijk plan voor openbare
doeleinden zijn ingericht of onder een geldig stedenbouwkundig statuut of plaatselijk plan vallen, kan de vestiging van
huishoudelijke turbines in de stedelijke zone niet worden voorkomen door verwijzing naar de Planwet, artikel 12, lid. 3
over de kaderbepalingen van het gemeentelijk plan.

In gevallen waarin een bouwaanvraag etc. in strijd is met het gemeentelijk plan, maar in overeenstemming is met
een geldig gemeentelijk plan of stedenbouwkundig statuut, moet de gemeenteraad beoordelen of de werkplicht voor
de uitvoering van het gemeentelijk plan het toelaat noodzakelijk om de betrokken beschikking te voorkomen met een
verbod § 14 van de Ruimtelijke ordeningswet Verbod kan worden opgelegd voor maximaal een jaar, en het verbod
moet worden gevolgd door de voorbereiding van voorstellen voor lokale plannen.

In het geval van wettelijke bestuurshandelingen, bijvoorbeeld een bouwaanvraag waarvoor geen bestemmingsplan,
grondzonevergunning of ontheffing van andere door de gemeente beheerde wetgeving nodig is, moet de gemeenteraad
dus ofwel de aangevraagde vergunning verlenen ofwel een verbod opleggen op grond van art. 14 met de verplichting
om vervolgens een lokaal plan op te stellen.
Lees meer in 'Richtlijn gemeentelijke ruimtelijke ordening' pagina's 92-93 en NKO 60 1/1995 van het Klachteninstituut
Natuur en Milieu.

Lokale plannen
Lokale plannen kunnen bepalingen bevatten die de locatie van specifieke technische installaties, antennes en
dergelijke specificeren of verbieden. Daarbij dient de gemeenteraad te beoordelen of hij bereid is in het concrete geval
ontheffing te verlenen voor zover de gemeente daartoe gerechtigd is. Het mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten
van het bestemmingsplan.

Kennisgeving van ontheffing op grond van de artikelen 19-20 van de Ruimtelijke ordeningswet, waarbij de
gemeenteraad kan afzien van bepalingen in een bestemmingsplan, veronderstelt dat de gemeente eigenaren, buren
en verenigingen heeft geïnformeerd voordat het besluit wordt genomen, net zoals het besluit van de gemeente kan
beroep aangetekend bij het College van Beroep voor Ruimtelijke Ordening.

Bijlage 2 bevat een overzicht van het proces voor het toestaan van de plaatsing van huishoudelijke turbines in
stedelijk gebied.
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8. Algemene wettelijke vereisten voor de bouw
van windturbines
Naast de Planwet en het Besluit windturbines bevat een aantal andere wetten bepalingen die van belang zijn
voor de plaatsing van windturbines en huishoudelijke turbines. Er wordt verwezen naar VEprojenester.dk
voor algemene richtlijnen over het administratieve proces voor het opzetten van RE-systemen. Voor
windturbines geldt het volgende:

Executive Order nr. 1773 van 30 november 2020 betreffende technische certificering en onderhoud
van windturbines, enz.

Executive Order nr. 2653 van 28 december 2021 betreffende de netaansluiting van windturbines,
fotovoltaïsche systemen, golfenergiecentrales en waterkrachtcentrales

3. Het Bouwbesluit - BR 18

Executive Order nr. 135 van 7 februari 2019 betreffende geluid van windturbines (zie paragraaf 4.4.3)

5. De Natuurbeschermingswet - Wetsbesluit nr. 240 van 13 maart 2019 (zie onder meer paragrafen
4.6.1 en 4.7.11)

6. Wet HE - Uitvoeringsbesluit nr. 1791 van 2 september 2021 (zie o.a. Hoofdstuk 2 Maatregelen ter
bevordering van ontwikkeling met hernieuwbare energie betreffende de RE-regelingen)

7. De Elektriciteitsleveringswet - Statutair besluit nr. 984 van 12 mei 2021 (zie o.a. hoofdstuk 3 over
Elektriciteitsproductie met betrekking tot vereisten voor vergunningen voor elektriciteitsopwekking voor bepaalde installaties)

8. Wet Luchtvaart en BL 3-11 - Bepalingen luchtvaartmarkering windturbines (zie paragraaf 4.7.2.)

8.1 Technische certificering
Uitvoeringsbesluit nr. 1773 van het Ministerie van Klimaat, Energie en Levering van 30 november 2020
betreffende technische certificering en onderhoud van windturbines bevat eisen voor technische certificering
van windturbines. Het Deense Energieagentschap beheert de technische certificering van windturbines. Lees
meer op de website van het Deense Energie Agentschap voor technische certificering en onderhoud van
windturbines op cas.ens.dk. Zie ook verder in paragraaf 2.1.
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8.2 Netwerkverbinding
De regels voor netaansluiting zijn beschreven in Executive Order nr. 2653 van 28 december 2021
betreffende netaansluiting van windturbines, fotovoltaïsche systemen, golfcentrales en waterkrachtcentrales.
Bovendien moeten de technische voorschriften TF 3.2.1 of TF3.2.5, gepubliceerd door Energ ginet.dk,
worden nageleefd. Bij installatiegekoppelde windturbines wordt de windturbine via de eigen verbruiksinstallatie
van de installateur aangesloten op het elektriciteitsnet en wordt een inkoopmeter en een verkoopmeter
opgesteld. De eigenaar van de windturbine moet contact opnemen met het lokale netbedrijf om te
verduidelijken of de capaciteit van het net voldoende is om een windturbine aan te sluiten. Het netbedrijf is

verplicht de windturbine aan te sluiten en is verantwoordelijk voor de rapportage aan het stamgegevensregister windturbines.
Raadpleeg VEprojenester.dk voor meer informatie.

8.3 Bouwvoorschriften BR18
Overeenkomstig de bouwregelgeving BR18 (Uitvoeringsbesluit nr. 1399 van 12 december 2019 betreffende
bouwregelgeving 2018 met latere wijzigingen), is voor de bouw van windturbines een bouwvergunning
vereist, zie BR18 § 11. Een aanvraag voor een bouwvergunning voor de bouw van een windturbine en
constructiewerkzaamheden moeten een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden
bevatten, een tekening met schaal en een omschrijving met daarop de locatie van de windturbine op het
terrein, de hoogte, lengte en breedte, de afstand tot de begrenzingen en de afstand tot andere gebouwen
op de site en noodzakelijke vergunningen krachtens andere wetgeving, zie BR18 § 11. Een aanvraag voor
een bouwvergunning voor een installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
valt onder hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit over termijnen en contactpunt voor vergunningen voor
hernieuwbare energie, zie BR18 § 11 a.

Bij de behandeling van de aanvraag moet de gemeente onderzoeken of de bouw in strijd is met andere
wetgeving. De taak van de gemeente omvat alle wetgeving die relevant is in verband met de behandeling
van bouwzaken. Deze taak rust op de gemeenteraad uit hoofde van zijn hoedanigheid van openbaar
bestuur. In de gids van de Deense Dienst voor Bouw en Woningbouw nr. 130 van 31 juli 1995 over de
herziening van de wet door de gemeenteraad wordt nader toegelicht aan welke bepalingen in de genoemde
wetgeving moet worden voldaan.

Meer informatie, inclusief relevante wetgeving en richtlijnen voor de bouw van windturbines, vindt u op de
bouwvoorschriften van de website van het Deense Huisvestings- en Planbureau .
dk.
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Bijlage 1: Berekening reële schaduwtijd
In 2012 adviseerde de werkgroep toekomstige planning windturbines aan de minister van VROM om
uniforme richtlijnen op te stellen voor de basis voor het berekenen van schaduwpartijen en voor
uitgangspunten op basis van de huidige aanbeveling van maximaal 10 uur werkelijke schaduwtijd . De
uniforme richtlijnen voor het berekenen van slagschaduw staan in deze handleiding en deze bijlage.

schaduw geworpen

Alle aangrenzende woningen die naar verwachting schaduw zullen krijgen en alle windturbines die naar
verwachting zullen bijdragen aan de schaduwwerking rond de geprojecteerde windturbines dienen in
de berekeningen te worden meegenomen. De selectie van relevante aangrenzende woningen en
windturbines gebeurt als volgt:

Relevante buurwoningen: Op basis van de opgegeven uitgangspunten wordt voor de nieuwe
windturbines een schaduwkaart berekend die de isolatielijn voor 0 uur schaduw per jaar aangeeft. jaar
(echte schaduwtijd). De 0-uurs isolatielijn markeert de grens van de gebieden waar de schaduw niet
voorkomt. Alle naastgelegen woningen gelegen binnen de 0-uur isolatielijn alsmede woningen buiten
de 0-uur isolatielijn op een afstand van minder dan 15 m van de 0-uur isolatielijn worden meegenomen
in de verdere analyses.

Relevante windturbines: Alle bestaande windturbines binnen een afstand van 28 maal de totale hoogte
vanaf de nieuwe windturbines worden in de berekeningen meegenomen.

De berekening wordt dan opgedeeld in 2 fasen; een screening en een specifieke berekening.

Screening van schaduwvorming

De werkelijke schaduwtijd wordt berekend voor een buitenruimte die overeenkomt met een oppervlakte
van 15 mx 15 m.

Het gebied wordt berekend op 1 m boven de grond en wordt berekend als een "kas", dwz. altijd wijzend
naar de beschouwde molen.

Specifieke berekening van schaduwzweem

In gevallen waarin het oppervlak van 15 mx 15 m bij de afscherming wordt berekend op meer dan 10
uur werkelijke schaduwtijd per. jaar moet voor de huidige naastgelegen woning ook schaduw worden
berekend voor de woning zelf en het daadwerkelijke buitenleven. Deze berekeningen bevatten
specifieke informatie over de ramen van de woning, de grootte van de woonruimte, enz.
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Modelaannames
1) Een goed gedocumenteerd en algemeen aanvaard algoritme wordt gebruikt om de hoogte en azimut van
de zon op een bepaalde plaats, datum en tijd te berekenen.

2) Er wordt gebruik gemaakt van topografische informatie over de hoogte van het terrein met een equidistantie
van 5 m of minder.

3) Er wordt een zichtberekening gemaakt zodat reductie van de schaduwvorming door terreinomstandigheden
wordt meegenomen.

4) De zichtberekening is gemaakt op een kijkhoogte van 1,5 m boven de grond en met een horizontale resolutie
van minimaal 10 m.

5) Obstakels zoals bossen, gebouwen en dergelijke mogen niet in aanmerking worden genomen
ningen.

6) Voor zonhoogten minder dan 3 graden boven de horizon wordt geen schaduwwerking berekend.

7) De schaduwzweem wordt berekend met een tijdelijke resolutie van minimaal 1 minuut.

8) De schaduwworp wordt berekend op een afstand die overeenkomt met de vleugel bij het passeren van de
zonneschijf die minimaal 20% hiervan beslaat. In de praktijk komt dit overeen met aangrenzende woningen
binnen een afstand van ca. 2000 m van een bepaalde windturbine wordt meegenomen in de
schaduwberekening.

Aannames voor berekeningen
1) Alle windturbines die kunnen bijdragen aan de schaduwbelasting op een relevante
naastgelegen woning, wordt meegenomen in de berekening van de schaduwwerking.

2) De windturbines zijn gespecificeerd met coördinaten met een precisie die overeenkomt met de vereiste voor
een geluidsberekening (cf. Uitvoeringsbesluit nr. 135 van 7 februari 2019).

3) De naafhoogte en rotordiameter van de windturbines zijn vermeld.

4) De aangrenzende woningen zijn aangegeven met coördinaten met een nauwkeurigheid die overeenkomt met
de eis van een geluidsberekening.

5) Voor berekening voor specifieke vensters worden specifieke posities, afmetingen en helling gebruikt. Alleen
ramen die naar de windturbines wijzen zijn inbegrepen en worden beschouwd als kassen. Berekening van
de gehele gevel van het huis kan ook worden gebruikt.

RICHTSNOER VOOR PLANNING EN TOESTEMMING VOOR DE BOUW VAN WINDTURBINES IN 74

Machine Translated by Google

HET HUISVESTINGS- EN PLANNINGSBORD

6) Voor de berekening van woonruimtes buiten wordt een horizontaal vlak van 15 mx 15 m gebruikt, 1
m boven de grond geheven. Het centrum van dit gebied wordt op dezelfde positie geplaatst als
het rekenpunt voor normaal geluid (cf. Uitvoeringsbesluit nr. 135 van 7 februari 2019).

7) Berekeningsaannames m.b.t.. echte schaduwtijd.

8) Reële schaduwtijd wordt berekend met een indicatieve grenswaarde van in totaal 10
uur / jaar.

9) Om de windrichtingverdeling en het aantal draaiuren aan te geven, wordt gebruik gemaakt van input
uit een concrete, correcte productieberekening voor de gebruikte windturbines.

10) DMI-landenstatistieken voor de jaren 2006-15 worden gebruikt om het aantal uren zonneschijn aan
te geven (tabel 1). Als DMI later een nieuwe nationale statistiek moet maken voor een periode
van minimaal 10 jaar, kan deze worden gebruikt.

Tabel 1: Aantal uren zonne-inkt
voor gebruik bij het berekenen

Jan Feb Mrt Apr Maj Jun
50

61

146

okt nov dec.

juli aug sep
211

237 240 242

187

151

102

52

44

van schaduwvorming
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Bijlage 2: Vergunningsprocedure voor het plaatsen van
huishoudelijke windturbines in resp. landelijke zone en
stedelijke zone
Alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen voor het oprichten van een huishoudmolen, is er vaak overleg met het
gemeentebestuur over te verwachten opmerkingen over de gewenste locatie-optie. Hieronder staan de typische stappen in
een autorisatieproces.
Voor meer informatie over eisen voor milieubeoordeling van huishoudelijke turbines, zie paragrafen 6.1 en 7.1.2 en 7.2.2.

Licentieproces voor huishoudelijke turbines in landelijke gebieden
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een aanvraag in overeenstemming met de milieutoetsregels en een
aanvraag voor een vergunning op grond van andere wetgeving, bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet, wordt ingediend
bij de gemeente. Een formulier voor gebruik bij screening is te vinden in bijlage 1 van het Uitvoeringsbesluit
Milieueffectrapportage (BEK nr. 1376 van 21 juni 2021).

Indien de gemeenteraad oordeelt dat aan de aanvrager geen omgevingsvergunning kan worden verleend, wordt een
weigering verleend conform artikel 35 van de Ruimtelijke ordeningswet met klachtenbegeleiding en vindt geen verdere
behandeling van de zaak plaats.

De gemeenteraad toetst het project volgens de regels van de Wet milieubeheer en beoordeelt de vraag naar de
milieueffectrapportageverplichting voor het specifieke project. In het geval van een milieueffectrapportageverplichting
(bijvoorbeeld bij twee of meer huishoudelijke turbines) wordt dit met klachtenbegeleiding aan de opdrachtgever gemeld. Op
verzoek van de opdrachtgever wordt gestart met de werkzaamheden met de milieueffectrapportage van het specifieke
project en stelt de opdrachtgever een milieueffectrapportage op. Als het project niet onderworpen is aan een
milieueffectrapportage, mag er geen milieueffectrapportage worden opgesteld voor het specifieke project.

Ook beoordeelt de gemeente of het project plaatsgebonden is (bijvoorbeeld als de windturbine onderdeel is van een groter
gebouw in de landzone). In het geval van een omgevingsplanverplichting kan een voorstel voor een omgevingsplan worden
opgesteld (met bijbehorend milieurapport indien het omgevingsplan beoordeeld wordt als milieueffectrapportageverplichting).
Tegelijkertijd wordt de relatie met andere wetgeving, bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet, beoordeeld.

Indien de aanwijzing in het gemeentelijk plan noodzakelijk is, omdat er geen directe aansluiting is op bestaande
bebouwing, wordt het gemeentelijk plantraject gestart.

Alle andere autoriteiten beoordelen en verwerken eventuele vergunningen in relatie tot andere wetgeving, bijvoorbeeld
ontheffing van de strandbeschermingslijn in de Natuurbeschermingswet.
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Als het project niet onderworpen is aan een milieueffectrapportageverplichting of een lokale planverplichting, wordt het
project beoordeeld in relatie tot de landzoneregels van het plangebied en wordt een beslissing genomen (vergunning of weigering).
Bij toestemming wordt tevens besloten welke voorwaarden moeten worden gesteld.

Ook beoordeelt en behandelt de gemeenteraad eventuele vergunningen in verband met andere wetgeving, bijvoorbeeld de
Natuurbeschermingswet, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Het screeningsbesluit, de landzonevergunning en evt andere beslissingen worden gepubliceerd in overeenstemming met de
regels van de wet. Blijvende aandoeningen worden geregistreerd.

De landzonevergunning kan niet worden gebruikt vóór het verstrijken van de beroepstermijn. Tijdig beroep heeft schorsende
werking, tenzij het College van Beroep voor de Planning anders beslist.

De windturbine wordt aangemeld naar aanleiding van het Uitvoeringsbesluit geluid windturbines en de bouwregelgeving.
Het gaat er niet om dat de melder meerdere keren dezelfde informatie moet aanleveren, maar de termijn van 4 weken om
bezwaar te maken tegen de vaststelling of wijziging van de windturbine (volgens het Uitvoeringsbesluit geluid windturbines),
loopt pas vanaf het moment dat wanneer zowel de benodigde planbasis als een eventuele landzonevergunning en §25
vergunning beschikbaar zijn. Indien niet tegelijkertijd aan deze voorwaarden wordt voldaan, loopt de termijn vanaf het moment
dat aan de meest recente voorwaarde is voldaan. De gemeenteraad beoordeelt of wordt voldaan aan de geluidseisen van de
algemene maatregel van bestuur. De gemeente heeft conform de bouwwetgeving een termijn van 2 weken. Alle benodigde
vergunningen volgens de wetgeving moeten beschikbaar zijn voordat de turbines kunnen worden neergezet.

Licentieproces voor huishoudelijke turbines in stedelijke zone
Verduidelijking van de ruimtelijke ordeningsplicht, de aanvraag conform de Wm-regels en een eventuele aanvraag voor een
vergunning op grond van andere wetgeving, bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet, wordt ingediend bij de gemeente.

De gemeenteraad toetst het project volgens de regels van de Wet milieubeheer en beoordeelt de vraag naar de
milieueffectrapportageverplichting voor het specifieke project. In het geval van een milieueffectrapportageverplichting wordt
dit met klachtenbegeleiding aan de opdrachtgever gemeld. Op verzoek van de opdrachtgever wordt gestart met de
werkzaamheden met de milieueffectrapportage van het specifieke project en stelt de opdrachtgever een milieueffectrapportage
op. Als het project niet onderworpen is aan een milieueffectrapportage, mag er geen milieueffectrapportage worden opgesteld
voor het specifieke project.

Ook beoordeelt de gemeente of het project gebiedsgebonden is. In het geval van een streekplanverplichting kan een voorstel
voor een streekplan worden opgesteld met een bijbehorend milieurapport. Tegelijkertijd wordt de relatie met andere
wetgeving, bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet, beoordeeld.

Indien het project niet onderworpen is aan een milieueffectrapportageverplichting, maar een streekplanverplichting, wordt
gestart met de voorbereiding van het streekplan met een bijbehorend milieurapport indien de gemeente het project wil
promoten. Tegelijkertijd wordt de relatie met andere wetgeving, bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet, beoordeeld.
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Alle andere autoriteiten beoordelen en verwerken eventuele vergunningen in verband met andere wetgeving.

De gemeenteraad beoordeelt in relatie tot lopende plannen en overweegt eventuele vergunningen in relatie tot andere wetgeving,
bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet. Een besluit wordt genomen in overeenstemming met de Omgevingswet in de vorm van een
ontheffing van het bestemmingsplan op grond van de artikelen 19 en 20 van de Omgevingswet, verbod op grond van artikel 12, lid. 3 of
een verbod op grond van artikel 14. De procedureregels van de Ruimtelijke ordeningswet worden gevolgd.

Het screeningsbesluit, besluiten op grond van de Planwet en evt besluit op grond van andere wetgeving wordt gepubliceerd. Blijvende
aandoeningen worden geregistreerd.

Eventuele vergunningen kunnen niet worden gebruikt vóór het verstrijken van de beroepstermijn.

De windturbine wordt aangemeld naar aanleiding van het Uitvoeringsbesluit geluid windturbines en de bouwregelgeving. Het gaat er
niet om dat de melder meerdere keren dezelfde informatie moet aanleveren, maar de termijn van 4 weken om bezwaar te maken tegen
de vaststelling of wijziging van de windturbine (volgens het Uitvoeringsbesluit geluid windturbines) loopt pas vanaf het moment dat de
nodige planningsbasis en een eventuele §25-vergunning is beschikbaar. Indien niet tegelijkertijd aan deze voorwaarden wordt voldaan,
loopt de termijn vanaf het moment dat aan de meest recente voorwaarde is voldaan. De gemeenteraad beoordeelt of wordt voldaan aan
de geluidseisen van de algemene maatregel van bestuur.

De gemeente heeft conform de bouwwetgeving een termijn van 2 weken. Alle benodigde vergunningen volgens de wetgeving moeten
beschikbaar zijn voordat de turbines kunnen worden neergezet.
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