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Bij e-mail van 13 december 2021 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 
technische vragen naar aanleiding van de themabijeenkomst 
Omgevingsverordening gesteld. 
 
Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 
 
1. De landelijke regels met betrekking tot mitigatie en monitoring zijn nog niet 
vastgesteld. Betekent dit, dat de regels zoals nu in de Omgevingsverordening 
zijn vastgelegd, nog niet gelden tot vaststelling van de landelijke regels? 
Antwoord: Nee, de regels zoals opgenomen in de concept 
Omgevingsverordening gelden (bij ongewijzigde vaststelling) vanaf het 
moment van inwerkingtreding van die verordening. Zoals bekend is dat 
gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 
2. Indien ja, aan welke regels met betrekking tot mitigatie en monitoring moet 
de initiatiefnemer zich nu houden bij een windenergieproject? 
Antwoord: Hoewel het antwoord onder 1. Nee is, wordt er toch op gewezen 
dat er nu geen regels gelden voor mitigatie en monitoring bij faunaslachtoffers 
vanuit de Interim omgevingsverordening. 
 
3. Zal de 1% norm worden toegepast bij recente windenergieprojecten, bij 
toekomstige windenergieprojecten?  
Antwoord: Het is belangrijk om de verschillende beoordelingstrajecten van 
elkaar te onderscheiden. 
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Voor aanvragen gebaseerd op de Wet natuurbescherming (straks het Besluit 
activiteiten leefomgeving) wordt bij de beoordeling van de gevolgen voor de 
staat van instandhouding van de betrokken soorten, het zogenoemde Ornis-
criterium gebruikt. Dit houdt in dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de 
staat van instandhouding als minder dan 1% van de natuurlijke jaarlijkse 
sterfte, komt te overlijden. Als er geen negatieve gevolgen zijn, zijn 
mitigerende maatregelen niet nodig en mogen GS deze, als bevoegd gezag 
voor de Wet natuurbescherming, ook niet opleggen. 
Vanuit het landelijk project Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind op 
Land - waar het Rijk, provincies, de Nederlandse WindEnergie Associatie 
(NWEA), Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en Natuur- en 
Milieufederaties aan werken - zijn bouwstenen ontwikkeld. In deze 
bouwstenen is niet het Ornis-criterium het uitgangspunt, maar het zo veel 
mogelijk tot een minimum beperken van aanvaringsslachtoffers, ook in 
gevallen waarin dit onder het Ornis-criterium blijft. Bestuurlijk hebben de 
betrokken partijen zich aan deze uitgangspunten gecommitteerd. Deze 
afspraak geldt daarmee voor alle leden die zijn aangesloten bij de NWEA, 
maar niet voor initiatiefnemers die geen lid zijn van de NWEA. Vanuit onze 
rol als bevoegd gezag o.g.v. de Wet natuurbescherming, kunnen we zoals 
destijds ook met u is besproken ten tijde van het indienen van de motie, het 
toepassen van extra mitigerende maatregelen en nu het gebruik van die 
bouwstenen niet afdwingen. 
Daarom is destijds bij het opstellen van de motie geadviseerd om het treffen 
van mitigerende maatregelen te betrekken bij de aanvaardbaarheid via het 
ruimtelijk spoor. In de Omgevingsverordening (Statenvoorstel) is daartoe 
opgenomen dat gemeenten in hun omgevingsplannen moeten aansluiten bij 
deze landelijk afgesproken bouwstenen. Dat betekent dat de landelijke 
bouwstenen voor alle nieuwe windenergieprojecten gaan gelden, ook als een 
initiatiefnemer geen lid is van de NWEA. Uiteraard onder voorbehoud dat het 
statenvoorstel voor de Omgevingsverordening op dit onderdeel ongewijzigd 
wordt vastgesteld. 
 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
E. Vos 
 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 


