
Structuurvisie Nijmegen 2013, partiële herziening Windturbines A-15 Nijmegen 
 
De Structuurvisie wordt op het onderdeel windenergie herzien. De volgende passages uit 
de Structuurvisie Nijmegen 2013 worden vervangen en of toegevoegd. 
 
Toevoeging van passage op blz 2, onder 1.4: 
Partiële herziening 
De Structuurvisie Nijmegen is in december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De 
structuurvisie is in 2014 op het onderdeel windturbines herzien. Vandaar dat er gesproken 
wordt over ‘partiële herziening’ van de structuurvisie. De inhoud van de structuurvisie is 
hetzelfde gebleven, alleen op het onderdeel windturbines  is nu een koppeling gemaakt met 
de Plan MER windpark A15 Nijmegen/Overbetuwe. De MER is als onderlegger gebruikt voor de 
structuurvisie. Zie blz. 31. 
  
Toevoeging van passage op blz 31 onder Energietransitie na 2e alinea 
 
In artikel 7.2a, van de Wet Milieubeheer staat dat  een (Plan-) Mer plicht voor een Structuurvisie  aan 
de orde kan zijn. Deze plicht heeft te maken met “kaderstelling”.  De structuurvisie kan namelijk een 
kader vormen voor de vaststelling van bestemmingsplannen waarin MER-plichtige besluiten worden 
genomen. In dit geval gaat het om het bestemmingsplan Windturbines A15 van de gemeente 
Nijmegen. 
Daarom  is ten behoeve van deze Structuurvisie de (Plan-) MER windpark A15 Nijmegen/Overbetuwe 
opgesteld. De potentiele locaties voor windenergie in Nijmegen zijn in  het MER onderbouwd en op 
een kaart gepresenteerd en op effecten met elkaar vergeleken.. 
Wanneer de locatie A15 vergeleken wordt met de andere potentiële locaties in de gemeente 
Nijmegen blijkt ook dat het een relatief geschikte locatie betreft ten opzichte van de andere 
locaties. Teneinde de doelstellingen op het gebied van windenergie van zowel de gemeente 
Nijmegen, de gemeente Overbetuwe, als ook van de provincie Gelderland, te kunnen halen is 
het ontwikkelen van de locatie gewenst. Voor de locatie aan de A15  zijn twee alternatieven  
onderzocht en getoetst op milieueffecten. Tevens is een voorkeursvariant bepaald. 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de varianten en de conclusies van de MER, verwijzen 
wij naar het hoofdrapport MER windpark A15 Nijmegen/Overbetuwe. 


