
 

Berghem, 1 juli 2021 

Betreft: Artikel 41-vragen over tussenuitspraak Raad van State over windmolens 

 

Geacht college van B&W, 

Op 30 juni heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan 

‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien 

windturbines in Delfzijl. De Raad van State is van mening dat voor geluid, slagschaduw en 

veiligheid van windturbines op grond van het Europese recht een beoordeling moet worden 

gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering moet zo’n milieubeoordeling maken. 

Tot die tijd mogen de algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 

niet worden gebruikt voor windturbineparken. Provincies en gemeenten mogen wel eigen 

onderbouwde normen gebruiken. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de SP de volgende vragen: 

1. Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State voor het tijdspad richting 

vergunningverlening voor de door u gewenste windmolens in de Lithse Polder?  

2. Gaat de gemeente Oss wachten tot het Rijk zijn milieubeoordeling heeft afgerond of 

gaat u zelf normen opstellen? Zo ja, gaat u daarbij ook aandacht besteden aan de 

effecten van laagfrequente trillingen en laagfrequent geluid? Hoe gaat u dat doen? 

3. Hoe groot acht u de kans dat de vergunning uiterlijk in 2025 kan zijn verleend? 

4. Staat ons RES-bod daarmee op losse schroeven? Zo nee, waarom niet? 

5. Acht u de kans nog steeds reëel dat er binnen enkele jaren windmolens in de Lithse 

Polder komen, gezien deze vertraging, het ontbreken van draagvlak, het opdrogen 

van de SDE-subsidie en de terugtrekkende beweging van de initiatiefnemers? 

Waarom vindt u dat? 

6. Bent u het eens met de SP dat het realistischer is om ons RES-bod in te vullen met 

extra zonnepanelen?  

7. Bent u bereid om bij RES-NOB in die zin een wijziging aan te kondigen? 



8. Bent u bereid om vanwege de ontstane vertraging en onzekerheden extra in te 

zetten op zonnepanelen op bedrijfsdaken en zonnevelden in randzones van 

bedrijventerreinen? 

9. Bent u bereid om met Tennet, Enexis, de provincie en de gemeente Den Bosch in 

gesprek te gaan om de investering die nodig is voor aansluiting van het windpark op 

het hoogspanningsnet om te zetten naar investeringen in stations voor aansluiting 

van extra bedrijfsdaken en zonnevelden in Oss en Den Bosch? Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 

SP-fractie Oss, 

Adrie Geerts 


