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Aanleiding onderzoek
In 2012 besluit de gemeente Apeldoorn af te zien van het regionale
bedrijventerrein op de locatie Beekbergsebroek. De gemeenteraad kiest
vervolgens in januari 2015 voor een ontwikkelrichting van het gebied waarin
duurzame energieopwekking, natuur en recreatie een rol spelen. Het college
werkt dit besluit uit in een concept Gebiedsvisie Beekbergsebroek. In de
gebiedsvisie wordt genoemd dat de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn
(deA) en De Wolff Nederland Windenergie drie windturbines willen realiseren.
Met rode vlekken is in de concept gebiedsvisie op kaarten weergegeven waar de
turbines zouden kunnen komen. De mogelijkheid voor windenergie in de concept

De raadswerkgroep bestaat uit vijf

gebiedsvisie leidt tot maatschappelijke weerstand, de oprichting van Actiecomité

leden; Henk van den Berge,

Beekbergsebroek - Windmolens NEE! en kritiek vanuit de wijkraad Zuidoost (De

Hessel Dooper,

Maten) en Klarenbeeks Belang. De gemeenteraad concludeert vervolgens dat er

Jeannet Huizing-Hekert,

behoefte is aan een breed onderzoek naar mogelijkheden en onmogelijkheden

Dennis Russchen en

van windenergie in Apeldoorn. Op 1 december 2016 is een raadswerkgroep

Harry Voss.

geformeerd om dit onderzoek uit te voeren. Zij hebben de inbreng van het
Actiecomité Beekbergsebroek - Windmolens NEE!, de wijkraad Zuidoost (De
Maten), Klarenbeeks Belang en deA benut voor het opstellen van het programma
van eisen van het onderzoek. Na een selectieprocedure is een consortium
van drie bureaus gekozen om het onderzoek, in nauwe samenspraak met de
raadswerkgroep, uit te voeren. Dit document is het resultaat van het onderzoek.

Beleid overheden: energieambitie gemeente Apeldoorn
De ambities en doelstellingen op het gebied van klimaat en energietransitie

Om energieneutraal te worden

van hogere overheden zijn niet vertaald in afspraken en doelstellingen met

kunnen verschillende vormen van

gemeente. Gemeenten zijn wel gebonden aan het Parijs-akkoord en moeten

energieopwekking en -besparing

plannen uitwerken om doelstellingen te realiseren. Verder is er voor windenergie

ingezet worden. Dit wordt ook wel de

op land momenteel een prestatieafspraak tussen het Rijk en de provincies. Deze

energiemix genoemd.

afspraken hebben niet geleid tot een zoeklocatie in Apeldoorn.
Voor 4% energieopwekking zijn

De gemeente Apeldoorn heeft vastgelegd op termijn energieneutraal te worden.

20 windturbines nodig en voor 8%

Dit betekent dat het energiegebruik binnen de gemeentegrenzen op jaarbasis

30 windturbines. Dat is geen rekenfout

volledig wordt opgewekt met duurzame energie. In de Uitvoeringsagenda

maar komt omdat Apeldoorn op

Apeldoorn Energieneutraal 2017-2020 beschrijft de gemeente hoe zij dit doel wil

termijn meer energie bespaart. Het

bereiken. In de periode 2017-2020 zet de gemeente in op 28% energieneutraliteit

aandeel (%) windenergie verdubbelt,

in 2030 en volledige energieneutraliteit op termijn. De gemeente zet hiervoor

maar omdat er minder energie in

fors in op energiebesparing en duurzame energiebronnen zoals zonne-energie.

totaal nodig is verdubbelt het aantal

Daarnaast is 4% energieopwekking door middel van windenergie voorzien, ofwel

windturbines niet. Dit is gevisualiseerd

met huidige techniek ongeveer 20 windturbines. Voor volledige energieneutraliteit

in de paragraaf Energiebeleid

op termijn groeit dit naar 8% windenergie, ofwel ongeveer 30 windturbines.

gemeente Apeldoorn.
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Eigenschappen en effecten van windturbines op omgeving
Uit landelijke datasets blijkt dat de gemiddelde windsnelheid in Apeldoorn
ongeveer 7 m/s is. Dit is voldoende voor een rendabele business case. Op
basis van het windaanbod, het energetische en economische rendement is
de verwachting dat een windturbine in Apeldoorn de volgende dimensies zal
hebben:
•

Ashoogte: 75 tot 160 meter

•

Rotordiameter: 90 tot 141 meter

•

Tiphoogte: 124 tot 230 meter.

Kleinere turbines leveren weinig energie op en zijn zelden economisch
rendabel. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van potentiële windturbines
en hun omvang.
Windturbines leveren een positieve bijdrage aan de energietransitie en het
milieu. Ze kunnen echter ook nadelige effecten hebben op hun omgeving. Het
gaat daarbij bijvoorbeeld om een veiligheidsrisico doordat een turbine stuk
kan gaan, gezondheidseffecten, hinder en overlast, eventuele waardedaling
van woningen en nadelige effecten op natuur. Gezondheidseffecten, hinder
en overlast kunnen ontstaan door onder andere geluid en slagschaduw. Er
zijn manieren om deze negatieve effecten op de omgeving te verminderen.
Bij de ontwikkeling van een of meerdere windturbines moet een ontwikkelaar
bovendien onderzoek doen naar deze effecten en aantonen dat risico’s klein

Voor het onderzoek zijn drie

genoeg zijn en eventuele schadelijke effecten binnen wettelijk normen vallen.

modellen samengesteld. Deze
tonen de effecten van verschillende
beleidskeuzen op de (on)
mogelijkheden voor windenergie.

Hoofdconclusie

In bijlage 7 is het mogelijk om zelf
een model samen te stellen en de

In het onderzoek is met behulp van modellen onderzocht:

effecten te zien. Omdat het een

•

of windenergie mogelijk is in Apeldoorn op basis van wet- en regelgeving;

modelstudie betreft zijn resultaten

•

hoeveel windturbines mogelijk zijn;

indicatief. Nader onderzoek op

•

en welk effect beleidskeuzen hebben op het gebied waar windenergie (on)

locatie is noodzakelijk om te bepalen

mogelijk is.

of een gebied daadwerkelijk (on)
geschikt is voor windenergie.

Het resultaat van het modelonderzoek toont aan dat tussen de 20 en 1.900
hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn geschikt lijkt voor
windenergie. Dit is respectievelijk 0,06% en 5,6% van de oppervlakte van
Apeldoorn. Uitgaande van wet en regelgeving zijn hierop tussen de 0 en

In dit onderzoek zijn twee

65 windturbines mogelijk. Indien de gemeente extra eisen stelt wordt deze

windturbines benut. De Lagerwey

bandbreedte 0 tot 17 windturbines.

L100 met een vermogen van 2,5 MW
en een tiphoogte van 149 is gebruikt

In de uitvoeringsagenda Apeldoorn Energieneutraal 2017-2020 is in 2030 4%

voor de berekening van het aantal

en op termijn 8% energieopwekking door middel van windenergie voorzien. Het

windturbines.

modelonderzoek toont aan dat vanuit wet- en regelgeving deze percentages
haalbaar lijken. Indien de gemeente extra eisen stelt is de voorziene bijdrage
van windenergie niet zonder meer haalbaar.
De hoofdconclusie is gevisualiseerd op de volgende pagina.
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Belangrijk: de gegevens in de figuren tonen de
consequenties van keuzen die gemaakt zijn in de modellen.
De figuren tonen geen gewenste aantallen windturbines.
Resultaten kunnen benut worden voor verdere politieke en
maatschappelijke discussie in de gemeente.
Hoofdconclusie in beeld
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Rol van de gemeente
De gemeente Apeldoorn heeft ten minste een rol om de realisatie van

Als de gemeente een bestemmingsplan

windprojecten planologisch mogelijk te maken en om en haar burgers te

niet wil wijzigen of vaststellen ten

beschermen voor maatschappelijk onaanvaardbare effecten van nieuwe

behoeve van windenergie, mag de

ontwikkelingen. Een actievere opstelling ligt echter voor de hand gezien

initiatiefnemer de provincie verzoeken

het energiebeleid met ambitieuze doelen en de reacties van bewoners en

om een inpassingsplan. Als de

organisaties op de concept gebiedsvisie Beekbergsebroek.

provincie geen bezwaren heeft vanuit

Een actieve rol kan bestaan uit onder andere:

een goede ruimtelijke ordening moet

•

Visie en planvorming

zij aan dit verzoek voldoen. Lees hier

•

Maatschappelijke partners, omwonenden en initiatiefnemers ondersteunen.

meer over bij prestatieafspraken wind
op land.

Extra eisen die de gemeente kan vastleggen
De gemeente Apeldoorn kan extra eisen vastleggen die de grootte van het
gebied dat (on)geschikt is voor windturbines beïnvloeden. In eigen beleid
kunnen eisen gesteld worden aan locaties, hoogte en afmetingen, maatregelen
om negatieve effecten van windturbines te verkleinen en voorwaarden voor
(financiële) participatie. Op eigen gronden kan de gemeente daarbovenop
voorwaarden stellen over type turbines, bouwtijd en verdeling van opbrengsten.
Naast deze eisen is er in enkele nationale en provinciale normen ruimte voor het
maken van keuzen. De belangrijkste zijn hieronder opgenomen.
In wet- en regelgeving worden veiligheidsnormen en risicocontouren

In de meeste gevallen is in wet en

gesteld die vertaald kunnen worden naar minimumafstanden tussen

regelgeving het maatschappelijk

windturbines en gebouwen of terreinen. De wet staat een kleinere afstand

acceptabel geachte risico vastgelegd

toe tussen windturbines en beperkt kwetsbare objecten, zoals verspreid

als een kans op overlijden of mate

liggende huizen van derden, dan tussen windturbines en kwetsbare objecten,

van gezondheidsschade. Zelden zijn

zoals ziekenhuizen. De gemeente (bevoegd gezag) kan bepalen om beide

hierbij minimumafstanden vastgelegd,

categorieën gelijk te behandelen en altijd de hogere veiligheidsnorm te

het gaat immers om het effect.

hanteren. Hierdoor zal een kleiner gebied in de gemeente geschikt zijn voor

Bovendien kan door (technische)

windenergie.

innovatie de kans op een ongeluk of
gezondheidsschade kleiner worden.

Gebouwen of terreinen die nog gebouwd of ingericht moeten worden, worden

Het vastleggen van een afstand zou

geprojecteerde objecten genoemd. Deze worden in het bestemmingplan op

deze innovatie remmen.

dezelfde manier beschermd als bestaande gebouwen of terreinen. Als bevoegd
gezag kan de gemeente een bestemmingsplan echter aanpassen waardoor er
extra of juist minder obstakels voor windenergie komen.
Het is niet mogelijk om op basis van

De norm met het meeste impact op het oppervlak (on)geschikt gebied

literatuuronderzoek conclusies te

is de geluidzone rondom windturbines. In de praktijk komt de landelijke

trekken over geluid en geluidoverlast

norm voor geluid vaak neer op een minimumafstand tussen een woning

op specifieke locaties. Daarvoor is

en een windturbine van 300 tot 400 meter. Deze afstand wordt groter

specialistisch akoestisch onderzoek

naarmate windturbines meer geluid produceren en kleiner naarmate ze

noodzakelijk.

minder geluid produceren. In dit onderzoek zijn afstanden van 0, 500 en
1.000 meter gehanteerd. Specialistisch akoestisch onderzoek op locatie en
geluidsbeperkende maatregelen op of nabij windturbines kunnen leiden tot
kleinere of grotere afstanden en daarmee tot een ander gebied dat geschikt is
voor windenergie.
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Natuur heeft grote impact op het oppervlak (on)geschikt gebied. Vanuit
groene wet- en regelgeving is de plaatsing van windturbines niet onmogelijk
in natuurgebieden. Plaatsing van windturbines zal echter wel complex zijn.
In dit onderzoek zijn daarom in twee modellen (A en B) natuurgebieden niet

De opbouw van de modellen is

meegenomen. Het hele Natura 2000 gebied de Veluwe is in deze modellen

uitgewerkt in de paragraaf onderzoek

uitgesloten voor windenergie. Wel zijn de gebieden die de provincie Gelderland

met modellen.

als ‘windenergie onder voorwaarden mogelijk’ heeft aangemerkt meegenomen.
Alleen in model C is aangenomen dat ergens op de Veluwe enkele windparken
mogelijk kunnen worden op termijn. Door het modelonderzoek wordt zichtbaar
wat het effect is van het uitsluiten van natuurgebieden voor windenergie.

Inzichten raadsonderzoek voor Beekbergsebroek
Op 15 januari 2015 besluit de gemeenteraad van Apeldoorn voor een ontwikkelrichting voor
Beekbergsebroek waarin duurzame energieopwekking, natuur en recreatie centraal staan. Mede
hierdoor onderzoekt duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (deA) samen met De Wolff Nederland
Windenergie (WNW) de mogelijkheden voor het plaatsen van drie windturbines in Beekbergsebroek.
Lees meer over de ondernomen stappen op de website van deA en de gemeente Apeldoorn.
Volgens het nu voorliggende rapport van de raadswerkgroep kunnen onder bepaalde voorwaarden
windturbines gerealiseerd worden in Beekbergesbroek. Dit is uitgewerkt in enkele modellen waarbij
aannames zijn gedaan voor de voorwaarden waaronder windturbines in Beekbergsebroek (en in
andere delen van Apeldoorn) mogelijk zijn. Het is nu aan de gemeenteraad om – na een dialoog met
de samenleving – beleid vast te stellen hierover. In dit kader is het volgende van belang:
•

Het plan van deA voor het windpark in Beekbergsebroek heeft een vermogen van meer dan 5
MW. Voor een park van die omvang is de provincie het bevoegd gezag voor onder andere de
vergunningverlening. De gemeente kan alleen zelf besluiten nemen indien de provincie haar
bevoegdheden overdraagt aan de gemeente. De gemeente kan hiervoor een verzoek indienen
bij de provincie.De provincie kan de bevoegdheid van de watervergunning en Wet Natuurbeheer
vergunning niet overdragen.

•

Als de gemeente een bestemmingsplan niet wil wijzigen of vaststellen ten behoeve van
windenergie, mag de initiatiefnemer de provincie verzoeken om een inpassingsplan. Als de
provincie geen bezwaren heeft vanuit een goede ruimtelijke ordening moet zij aan dit verzoek
voldoen.

•

In dit raadsonderzoek zijn aannames gedaan over de grootte van de turbines en over afstanden
tot andere objecten. De modellenstudie die in dit onderzoek is uitgevoerd toont aan dat geluid de
meest bepalende factor is of windenergie in Beekbergsebroek mogelijk is. Onderzoek op locatie
zal duidelijk moeten maken of de geluidsproductie van windmolens binnen de wettelijke normen
blijft. De gemeente kan overigens aanvullende eisen stellen om geluidshinder en overlast te
verminderen (met andere woorden: mitigerende maatregelen verplicht stellen).

•

In opdracht van WNW heeft Pondera Consult in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de
geluid en slagschaduw effecten van drie windturbines in Beekbergsebroek. Met behulp
van het hierin gebruikte rekenmodel wordt geconcludeerd dat plaatsing van drie windturbines
van het type Nordex N131/3000 met een ashoogte van 134 meter en een tiphoogte van 199,5
meter mogelijk is; wettelijke normen worden niet overschreden indien enkele geluids- en
slagschaduwmitigerende maatregelen getroffen worden. Het onderzoek van Pondera Consult
met het rekenmodel geeft een nauwkeuriger beeld van de toepasselijke geluidsafstanden voor
Beekbergsebroek dan het rapport van de raadswerkgroep.
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De ontwikkelingen bij Beekbergsebroek zijn de directe aanleiding voor dit
raadsonderzoek. In 2012 besluit gemeente Apeldoorn af te zien van het
regionale bedrijventerrein op de locatie Beekbergsebroek. Nadat de provincie
in hun Windvisie in Beekbergsebroek een ‘kansrijke locatie voor extra

Voor meer informatie zie de

ontwikkeling’ markeert kiest de raad in januari 2015 voor een ontwikkelrichting

Windvisie van provincie Gelderland.

waarbij zowel duurzame energieopwekking als natuur en recreatie een
rol spelen. Het college heeft het raadsbesluit uitgewerkt in een concept
gebiedsvisie Beekbergsebroek. In deze visie worden drie zoekzones langs
de A1 aangewezen waar de ontwikkeling van windturbines een optie is. Deze
opties zijn gebaseerd op vooronderzoek door een initiatiefnemer, de duurzame
energiecoöperatie Apeldoorn. In november 2016 is de concept gebiedsvisie
in inspraak gebracht. De mogelijkheid voor windenergie in de concept
gebiedsvisie leidt tot maatschappelijke weerstand, de oprichting van Actiecomité
Beekbergsebroek - Windmolens NEE! en kritiek vanuit de wijkraad Zuidoost
(De Maten) en Klarenbeeks Belang.
De gemeenteraad heeft na kennisneming van deze maatschappelijke
onrust geconcludeerd dat er behoefte is aan een bredere verkenning van de
mogelijkheden van windenergie in Apeldoorn. Op 24 november 2016 heeft
de gemeenteraad unaniem de motie Gejaagd door de wind aangenomen.
Vervolgens is op 1 december 2016 een raadswerkgroep geformeerd. De

De raadswerkgroep bestaat uit vijf

raadswerkgroep heeft vervolgens gesproken met de direct belanghebbenden

leden; Henk van den Berge,

voor windenergie bij de gebiedsvisie Beekbergsebroek. Het Actiecomité

Hessel Dooper,

Beekbergsebroek - Windmolens NEE!, de wijkraad Zuidoost (De Maten),

Jeannet Huizing-Hekert,

Klarenbeeks Belang en Energiecoöperatie deA hebben aandachtpunten

Dennis Russchen en

meegegeven voor het onderzoek. Met deze punten is rekening gehouden in het

Harry Voss.

programma van eisen voor het raadsonderzoek. Hierin zijn onder andere een
hoofdvraag en 6 deelvragen opgenomen.
Medio januari 2017 is aan vijf deskundige bureaus gevraagd om een offerte uit
te brengen. Uiteindelijk is na intensieve selectie op 14 februari de uitvoering van
het onderzoek gegund aan een combinatie van adviesbureau Wing, E&E advies

Een uitgebreide

en Greensolver. Zij hebben dit onderzoek in de periode van medio februari tot

procesverantwoording is na te

en met juni 2017 uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de raadswerkgroep.

lezen in bijlage 1
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vraag A

ENERGIEBELEID
OVERHEDEN

Wat betekent het beleid van hogere overheden (Europa, Rijk en
provincie) op het gebied van klimaat- en energietransitie en in
het bijzonder de bijdrage door energieopwekking op land voor
Apeldoorn op dit moment en hoe ontwikkelt dit beleid zich? Welke
ambities hebben hogere overheden bij de gemeente Apeldoorn
neergelegd, tot welk deel van die ambities is de gemeente verplicht
en welke ambities heeft de gemeente zelf geformuleerd?

Paragrafen
•

Mondiaal en nationaal energiebeleid

11

•

Prestatieafspraken wind op land

11

•

Energiebeleid gemeente Apeldoorn

12

•

Toekomstige ontwikkeling beleid

13

•

Conclusie: betekenis overheidsbeleid voor gemeente Apeldoorn

14
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Mondiaal en nationaal energiebeleid
De ambities en doelstellingen op het gebied van klimaat en energietransitie
van hogere overheden zijn niet vertaald in afspraken en doelstellingen met de
gemeente. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) is geratificeerd door de EU en
de Tweede Kamer. De ratificatie heeft nog niet geleid tot concrete afspraken
met provincies of gemeenten. Gemeenten zijn wel gebonden aan het Parijsakkoord en moeten plannen uitwerken om doelstellingen te realiseren. In
Nederland hebben in 2013 47 partijen het SER-energieakkoord ondertekend.
Hierin zijn de volgende ambities vastgelegd:
•

Besparing van het energiegebruik met gemiddeld 1,5% per jaar.

•

100 petajoule energiebesparing per 2020.

•

Toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14% in
2020 en 16% in 2023.

•

Ten minste 15.000 extra voltijdbanen.

Het akkoord is mede ondertekend door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). De afspraken lopen tot 2023. In 2016 is de Energieagenda
door het Ministerie van Economische Zaken opgesteld. Hierin is het einddoel
van CO2 neutraal in 2050 beschreven dat bereikt moet worden en de route
daarnaartoe. Energiebesparing, terugdringing van het gebruik van aardgas
en hernieuwbare energie is de inzet. Om dit te bereiken wordt duurzaam
opgewekte elektriciteit en duurzame warmte gestimuleerd met een breed pakket
aan maatregelen. Het SER-energieakkoord en de Energieagenda hebben
niet geleid tot formele afspraken op gemeentelijk niveau. Desondanks hebben
provincies en gemeenten in het licht van deze afspraken hun eigen ambities en
doelstellingen vastgelegd in beleid.

Prestatieafspraken wind op land
Voor windenergie op land hebben het Rijk en de provincies prestatieafspraken
gemaakt om uiterlijk in 2020 6000 megawatt (MW) opgesteld vermogen
te realiseren. Deze opgave is in IPO verband samen met de provincies
verdeeld en wordt gemonitord door het Rijk (RVO). Als provincies niet
voldoen aan afspraken kan het Rijk ingrijpen. Dit kan bijvoorbeeld via de
Rijkscoördinatieregelingen, waarmee het Rijk het een ruimtelijk besluit neemt
voor windparken groter dan 100 MW.
De afgesproken opgave voor de provincie Gelderland is 230,5 MW. Provincie
Gelderland heeft ervoor gekozen om deze doelstelling in te vullen op locaties
waar draagvlak is vanuit gemeenteraden. De provincie heeft aan gemeenten
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gevraagd welke ruimte zij zelf zien voor windenergie op hun grondgebied. Uit de

Een zoeklocatie is een gebied die

Monitor Wind op Land 2015 en de windvisie van de provincie Gelderland

door een overheid gemarkeerd

blijkt dat de zoeklocaties die hieruit zijn voortgekomen afdoende zijn voor de

is als potentieel geschikt voor

doelstelling van 230,5 MW. In Apeldoorn ligt geen zoeklocatie. Wel markeert de

windenergie. Provincie Gelderland

provincie een ‘kansrijke locatie voor extra ontwikkeling’ in haar windvisie. Deze

heeft diverse zoeklocaties

locatie ligt in Beekbergsebroek. In de Monitor Wind op Land 2015 concludeert

vastgelegd in de provincie, maar

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat het niet waarschijnlijk

niet in Apeldoorn. Zie voor meer

is dat de doelstelling voor 2020 in de provincie Gelderland tijdig zal worden

informatie de windvisie van

gerealiseerd. In de eerste helft van 2017 komt de Monitor Wind op Land 2016

provincie Gelderland. Gemeente

uit.

Apeldoorn heeft geen zoeklocaties
gedefinieerd.

Een recente statenbrief geeft een nieuw inzicht in de formele rolverdeling tussen
gemeente en provincie met betrekking tot windenergie. Als de gemeente een
bestemmingsplan niet wil wijzigen of vaststellen ten behoeve van windenergie,

• Op 22 februari 2017 heeft

mag de initiatiefnemer de provincie verzoeken om een inpassingsplan. Als de

provincie Gelderland een statenbrief

provincie geen bezwaren heeft vanuit een goede ruimtelijke ordening moet zij

gepubliceerd waarin antwoord

aan dit verzoek voldoen.

wordt gegeven op de rondvraag
over windenergie in Zaltbommel
en Apeldoorn. In de brief wordt

Energiebeleid gemeente Apeldoorn

toegelicht welke juridisch rol de
provincie moet nemen. Lees meer

Apeldoorn beoogt op termijn energieneutraal te worden. Dit betekent dat het

op stateninformatie van provincie

energiegebruik op jaarbasis volledig wordt opgewekt door middel van duurzame

Gelderland. Hier zijn de brief en een

energie. Hiervoor zijn verschillende scenario’s mogelijk welke variëren in:

bijlage met de kaart ‘windenergie

•

De mate van energiebesparing.

mogelijk’ uit de omgevingsvisie van

•

De snelheid waarmee energie bespaard wordt.

de provincie te lezen.

•

De mate en snelheid van duurzame energieopwekking.

• Een provinciaal inpassingsplan
is een bestemmingsplan van de

De gemeenteraad heeft zich in april 2016 gebogen over vier scenario’s,

provincie, waarmee de bestemming

van landelijke trend tot energieneutraal in 2030. De raad heeft aangegeven

van een gebied juridisch kan worden

stevig te willen doorstomen en aan de slag te willen gaan, maar ook de

vastgelegd. Voor meer informatie zie

ambitie realistisch te willen houden. De raad heeft om uitvoering gevraagd

Wet ruimtelijke ordening.

van het scenario ‘versnelling plus’ als beschreven in de Uitvoeringsagenda
Apeldoorn Energieneutraal 2017-2020. Dit scenario geeft richting aan de
opgave en geeft inzicht in de mate van energiebesparing en de hoeveelheid
duurzame energie die opgewekt moet gaan worden. Het scenario geeft ook
een verbeelding van de mogelijke energiemix in Apeldoorn in 2030 en bij een
energieneutraal Apeldoorn op termijn. Met het besluit voor scenario ‘versnelling
plus’ kiest de gemeente ervoor om energietransitie te versnellen en substantieel
sneller te gaan dan de landelijke trend. Versnelling plus koerst op een
percentage energieneutraliteit van 28% in 2030.
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In de verbeelding van de mogelijke
energiemix in 2030 en bij een
energieneutraal Apeldoorn wordt
fors ingezet op energiebesparing en
duurzame opwekking met zonne-energie
en biomassa. Ook windenergie maakt
onderdeel uit van de energiemix.

Voor 4% energieopwekking zijn 20
windturbines nodig en voor 8% 30
windturbines. Dat is geen rekenfout
maar komt omdat Apeldoorn op termijn
meer energie bespaart. Het aandeel (%)
windenergie verdubbelt, maar omdat
er minder energie in totaal nodig is
verdubbelt het aantal windturbines niet.

Het Europese systeem voor
emissiehandel (afgekort EU ETS,

Toekomstige ontwikkeling beleid

European Union Emissions Trading
System) is een systeem voor het

Het is mogelijk dat hogere overheden in de toekomst concrete taakstellingen

verhandelen van uitstootrechten

voor energie gaan opleggen aan provincies. Enerzijds omdat de realisatie

van broeikasgassen in de wereld.

naar verwachting achterblijft (nationaal is de verwachting dat er 5.100 MW in

Het systeem is een ‘cap and trade’

2020 is gerealiseerd) en anderzijds omdat de urgentie van de energietransitie

systeem. Een maximumuitstoot

groter wordt. Denkbaar is dat de EU en (vervolgens) het Rijk de opgave

van broeikasgassen die kunnen

scherper en meer bindend opleggen aan provincie en gemeente. Dit blijft

worden uitgestoten wordt bepaald.

echter een politieke onderhandeling. De meest recente EU afspraken voor

Dan worden de rechten om uit

2030 (27% aandeel hernieuwbare energie) zijn overigens wel bindend op EU

te stoten geveild (of in sommige

niveau, maar niet op nationaal niveau. Ook een verandering in het huidige

gevallen weggegeven). Vervolgens

emissiehandelsysteem (Emission Trading System, ETS) kan doorwerken tot

kunnen bedrijven deze rechten

op lokaal niveau. Indien de EU het aantal uitstootrechten vermindert of de prijs

verhandelen. Installaties moeten

verhoogt zullen bedrijven mogelijk eerder investeren in CO2 reductie.

zelf hun CO2-emissies meten
en rapporteren. Wanneer een
bedrijf meer uitstoot dan het
rechten heeft, moeten er rechten
bijgekocht worden. Omgekeerd kan
een bedrijf zijn rechten verkopen
wanneer het minder uitstoot. Dit
zorgt er in theorie voor dat zonder
al te veel overheidsinterventie,
de goedkoopste methode
tot het terugdringen van
broeikasgasemissies wordt
gevonden.
Lees meer over ETS op de
website van de Nederlandse
Emissieautoriteit (NEA). Tekst op
basis van Wikipedia en NEA.
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Conclusie:
betekenis overheidsbeleid voor gemeente Apeldoorn
•

De ambities en doelstellingen op het gebied van klimaat en energietransitie
van hogere overheden zijn niet vertaald in afspraken en doelstellingen
met gemeente. Gemeenten zijn wel gebonden aan het Parijs-akkoord en
moeten plannen uitwerken om doelstellingen te realiseren.

•

Gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het SER-energieakkoord.

•

Voor de gemeente Apeldoorn is de eigen uitvoeringsagenda bindend.

•

Het is mogelijk dat hogere overheden op termijn actie gaan afdwingen
zodat mondiale, Europese en landelijke afspraken gehaald worden.

•

Voor windenergie op land geldt momenteel een prestatieafspraak tussen
het Rijk en de provincies. Deze afspraken hebben niet geleid tot een
zoeklocatie in Apeldoorn.

•

De provincie is verplicht een inpassingsplan op te stellen als:
• Een initiatiefnemer daarom vraagt.
• Een gemeente niet meewerkt aan het vaststellen of wijzigen van een
bestemmingsplan.
• Er geen ruimtelijke bezwaren tegen het initiatief zijn.

Akkoord

Werking

Inhoud

Parijs

Mondiaal

De wereldwijde stijging van de
temperatuur in 2100 moet beperkt
worden tot 2°C vergeleken met het
niveau van vóór de opkomst van de
industrie. Er wordt gestreefd om die
stijging verder te verlagen tot 1,5
graad.

EU beleid

Europees

Uitstoot broeikasgassen voor
2030 moet met tenminste 40% zijn
teruggebracht ten opzichte van 1990.
Zeker 27% van de energie moet
afkomstig zijn uit duurzame,
hernieuwbare bronnen.

SER-

Nationaal

Energieakkoord
Gelders

Provinciaal

Klimaatneutraal Gelderland in uiterlijk
2050.

Gemeentelijk

In de uitvoeringsagenda van de
gemeente wordt gekoerst op 28%
energieneutraliteit in 2030 en
volledige energieneutraliteit op
termijn.

Energieakkoord
Gemeente
Apeldoorn
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Met energieneutraal wordt bedoeld
dat evenveel energie wordt opgewekt
als gebruikt.
Klimaatneutraal betekent dat er
geen bijdrage wordt geleverd aan
klimaatverandering. Een ander,
veel gebruikt woord hiervoor is CO2
neutraal.
Klimaatneutraal en energieneutraal
hebben dus een verschillende
betekenis.
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vraag B

EIGENSCHAPPEN
WINDTURBINE

Welke eigenschappen heeft het type windturbine dat voor lokale
windenergieopwekking in Apeldoorn het meest geschikt lijkt te zijn
en wat is de impact hiervan op de leefomgeving?

Paragrafen
•

Werking windturbine

16

•

Effect van hoogte en rotordiameter

17

•

Elektriciteitsproductie windturbine

17

•

Vermogenscurve

18

•

Windregime Apeldoorn

18

•

Windturbine klassen

19

•

Innovaties en alternatieven

19

•

Indicatie dimensies windturbine in Apeldoorn

20

•

Windturbines voor onderzoek

21

•

Effect op mens en omgeving

22

•

Technieken om effecten op mens en omgeving te reduceren

26

•

Conclusie: eigenschappen windturbine voor gemeente Apeldoorn 28
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WINDTURBINE

Werking windturbine
De werking van een windturbine (ook wel windmolen genoemd) is in principe
eenvoudig. De wind laat de rotorbladen draaien, en deze beweging wordt
omgezet in elektriciteit. Maar achter dat simpele principe schuilt een complexe
machine.
De meeste moderne windturbines hebben drie rotorbladen (de wieken). Het punt
waar de bladen bij elkaar komen wordt de rotor genoemd. De wind zorgt ervoor
dat het geheel gaat draaien.
De rotor is gekoppeld aan een gondel (ook wel nacelle genoemd). Dit is de
behuizing boven aan de mast. Een speciale motor (‘kruimotor’) zorgt ervoor dat
de gondel steeds zo gepositioneerd wordt, dat de bladen op de wind gericht
zijn. Om de juiste richting van de gondel te bepalen, meet een windvaan boven
op de turbine voortdurend de windrichting.
In de gondel bevindt zich een generator: een grote dynamo die de draaiende
beweging van de rotor omzet in elektriciteit. Sommige turbines werken met een
‘direct drive’-principe. Dit betekent dat de generator direct wordt aangedreven
door een as die vastzit aan de rotor. De rotatiesnelheid van de generator as

Gondel

en de rotor as is gelijk. Bij andere turbines wordt zit hier nog een tandwielkast
tussen. Deze zorgt ervoor dat het relatief lage rotatiesnelheid van de rotor wordt
bron: RVO

omgezet naar een hoge snelheid: die heeft de generator in deze turbines nodig
om elektriciteit op te wekken.
De generator is aangesloten op een transformator: die zet de door de generator
verkregen laagspanning om in hoogspanning zodat de opgewerkte energie over
grotere afstanden getransporteerd kan worden.
Alle windturbines hebben ook een remsysteem om ze stil te kunnen zetten voor

Informatie grotendeels afkomstig

onderhoud, bij specifieke omstandigheden (te harde wind of om bijvoorbeeld

van Windcentrale.nl.

overlast te verminderen) of bij noodsituaties.
Meer informatie over de werking:

In de turbine bevindt zich een computer die door middel van GSM, kabels of

•

afstand worden bediend en gemonitord door een exploitant of beheerder.
In de mast zit een trap, vaak een eenvoudige lift en lopen de kabels. Een
windturbine of windpark is aangesloten op de dichtstbijzijnde kabel van de
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netbeheerder. In de kabel wordt een zogenaamde knip gemaakt.
Van de knip lopen aansluitkabels naar het inkoopstation van de windturbine of
het windpark. In het inkoopstation zitten:
•

Het overdrachtspunt - voor beveiliging en een eventuele
scheidingsmogelijkheid.

•

De meetinrichting - daarmee vindt de meting plaats van de geleverde en
opgenomen elektriciteit.

Effect van hoogte en rotordiameter
Een grote windturbine wekt meer energie op dan een kleine. De ashoogte en

Lees meer op RVO.nl, opbrengst

de rotordiameter bepalen de potentiële opbrengst. Hoger in de lucht is meer
wind, windturbines met een grote ashoogte brengen dus meer op. Vuistregel
is dat voor iedere meter hoogtewinst geldt dat de opbrengst met een factor 1%
toeneemt. Een aantal meters hoger heeft derhalve een significant effect op de
energetische opbrengst. Voor de rotor geldt dat als de rotordiameter twee keer
zo groot is, de productie verviervoudigt.

Elektriciteitsproductie windturbine
De eerste, kleinere windturbines in Nederland werden begin jaren ‘80 geplaatst

Het vermogen van een windturbine

en hadden een vermogen van 85 kilowatt (kW). Moderne turbines hebben

wordt uitgedrukt in megawatt (MW).

een vermogen van 3 MW (1 MW = 1.000 kW) en er zijn al turbines met een

Een megawatt is 1.000 kilowatt (kW).

vermogen van 9 MW en meer.

Energieproductie wordt uitgedrukt
in vermogen maal tijd. De eenheid

Een turbine heeft een zeker vermogen, waarmee het energie produceert. Het

voor de productie van energie is

generatorvermogen van een windturbine geeft aan wat de turbine maximaal

Wattuur. 1 wattuur staat gelijk aan de

kan produceren. Meestal is de productie lager omdat de omstandigheden niet

hoeveelheid energie die een generator

optimaal zijn.

met een vermogen van 1 watt levert
als deze een uur aan staat.

Een turbine van 3 MW die op volle belasting draait gedurende een uur,
produceert 3 megawattuur (MWh) stroom. Maar hoeveel stroom levert zo’n
turbine per jaar? Daarvoor moet bekend zijn hoe vaak en hoe hard het waait
en hoe sterk de turbine dan wordt aangesproken. Het is gangbaar om de
hoeveelheid tijd die een turbine draait terug te rekenen naar zogenaamde
‘vol-last-uren’. Het aantal vollasturen is als gemiddelde een grove maat. Het
aantal vollasturen hangt af van de combinatie van locatie en turbine. Het
aantal vollasturen voor de huidige generatie turbines ligt op circa 2.200;
voor oudere en/of minder windrijke locaties ligt het aantal rondom de 1.800
vollasturen. Gemiddeld levert een 3 MW turbine in de omgeving van Apeldoorn
dus 3 MW x 2.200 uur = 5,4 MWh aan elektriciteit op per jaar. De werkelijke

Informatie grotendeels afkomstig van

hoeveelheid uren dat een turbine onder vollast kan draaien zal verschillen per

Windcentrale.nl.

type windturbine en de omgevingsfactoren. Het is mogelijk dat een windturbine

Voor meer informatie zie RVO.nl

van 2,5 MW meer vollasturen kan maken dan een windturbine van 3 MW op

opbrengst

dezelfde locatie en dus meer elektriciteit produceert.
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Vermogenscurve
De productie van een windturbine wordt namelijk bepaald door de
‘vermogenscurve’ van een windturbine. De ‘vermogenscurve’ is de relatie
tussen de windsnelheid en de energieopbrengst van de windturbine. Een
windturbine begint te produceren bij een bepaalde aanvangswindsnelheid (de
cut-in wind speed), bij lagere windsnelheden staat de turbine dus stil of draait
onbelast (geen energieproductie). Zodra de windturbine is gestart neemt de
productie van de windturbine toe naarmate de windsnelheid toe neemt. Bij
een bepaalde windsnelheid (de cut-out wind speed) heeft de windturbine
zijn maximale capaciteit bereikt en gaat hij niet meer produceren. De
vermogenscurve hiernaast toont een voorbeeld van deze curve.
Als op een locatie veel wind verwacht wordt dan zal voor een windturbine
worden gekozen met een hoog bereik, zodat maximaal geprofiteerd kan worden
van hoge windsnelheden. Omgekeerd zal bij een gering windaanbod juist
worden gekozen voor een windturbine met een lage cut-in windspeed.

Windregime Apeldoorn
Op basis van verschillende landelijke data sets bestaande uit langjarige

Een van de landelijke datasets is de

klimatologische gegevens is overal in Nederland een gemiddelde windsnelheid

Windkaart van Nederland. In 2014

te bepalen. Deze inschatting is voldoende om te bepalen of een gebied

heeft het KNMI de oude Windkaart van

geschikt is voor windenergie en om een indicatie te maken van een geschikte

Nederland (2005) vervangen door een

windturbine. Uit deze datasets blijkt dat de gemiddelde windsnelheid in

betere en actuelere kaart: Windkaart

Apeldoorn ongeveer 7 m/s is. Dit is minder dan in de windrijke gebieden in

van Nederland (2014). Lees meer over

Nederland (bijvoorbeeld op zee, aan de kust of in provincie Flevoland) maar

deze windkaart op RVO.nl windkaart.

voldoende voor een rendabele businesscase.
Deze algemene gegevens zijn niet voldoende om een solide businesscase
te onderbouwen. Daarvoor is onderzoek op locatie nodig. Een windmeting
wordt uitgevoerd op basis van één of meerdere meetmasten of met behulp van
geavanceerde radar of infrarood technieken. De meetmasten hebben de hoogte
van de gewenste maximale tiphoogte en zijn voorzien van anemometers (een
instrument dat de windsnelheid meet) en wind richtingssensoren op minimaal
vier verschillende hoogten. Mochten de windlocaties verder verspreid liggen,
dan zal op elke afgelegen locatie een meting moeten worden uitgevoerd. Ook
kan een windmeting worden uitgevoerd door middel van een LIDAR systeem.
Dit systeem is een combinatie van een radar en een infrarood detectie van
luchtdeeltjes tot op een hoogte van 200 meter. Dit instrument heeft de grootte
van een kubieke meter en kan vrijstaand geplaatst worden of in een kleine
zeecontainer. Over het algemeen zal over een periode van een jaar gemeten
moeten worden. Ook kan een combinatie gevonden worden met één meetmast
en daarnaast meerdere kortstondige metingen (aantal maanden) met behulp
van een LIDAR systeem.
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Op basis van de meetgegevens kan, in combinatie met een geselecteerde
windturbine, een opbrengstberekening gemaakt worden. Ook kan in deze
opbrengst berekening de eventuele slagschaduw en geluidsberekeningen
gemaakt worden.

Windturbine klassen
Windturbines worden ontworpen voor verschillende locaties en wind
belastingen. Om veiligheid en betrouwbaarheid te vergroten heeft het
internationale normeringsinstituut IEC een aantal klasse indelingen
gedefinieerd. Deze klassen zijn ingedeeld op basis van de jaarlijkse maximale
gemiddelde windsnelheid op een bepaalde locatie. Een windturbine uit een
klasse is het meest efficiënt voor de bijbehorende gemiddelde windsnelheid.
Voor snelheden boven 10 m/s zijn nog speciale klassen die in onderstaande
tabel niet zijn opgenomen.
De gemeente Apeldoorn kent een gemiddeld windaanbod van circa 7 m/s
en een Klasse II of III windturbine is daarom een voor de hand liggend type
windturbine om te selecteren.
Klasse

Maximale gemiddelde windsnelheid op 100m

III

Tot 7,5 m/s

II

Tot 8,5 m/s

I

Tot 10 m/s

Innovaties en alternatieven
Windturbinefabrikanten innoveren voortdurend om meer energie uit wind te
halen. Dit kan bijvoorbeeld door het bladontwerp verder te optimaliseren,
efficiëntie van de tandwielkast en/of generator te verbeteren en de tijd dat deze
onderdelen zonder onderbreking kunnen werken te vergroten. Een andere
ontwikkeling is om de verhouding tussen rotordiameter, ashoogte en generator
vermogen verder te optimaliseren.
Bedrijven variëren met de grootte van de windturbines. Over het algemeen geldt
hoe groter en hoger hoe meer energieopbrengst en economisch rendement. Dit
wordt gevisualiseerd in de afbeelding op de volgende pagina. Het omgekeerde
geldt ook; kleine windturbines in een open veld of in stedelijk gebied leveren
weinig energie op en zijn economisch zelden rendabel. De opbrengst van een

Lees meer over kleine windturbines op

kleine windturbine hangt sterk af van de lokale windsnelheid. Zelfs met een

MilieuCentraal.

optimale elektriciteitsopbrengst wordt de investering niet binnen 20 jaar terug
verdiend.
Onderzoeksinstellingen en bedrijven onderzoeken ook andere mogelijkheden
om windkracht te benutten, bijvoorbeeld met vliegers, drones en bladloze
windturbines. Deze technieken zijn nog minder effectief dan de huidige
generatie windturbines.
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Opbrengstvergelijking windturbines

Indicatie dimensies windturbine in Apeldoorn
Binnen de verschillende klassen van turbines is het aanbod van turbines groot.
Windturbines kunnen namelijk geleverd worden op verschillende masten, met
diverse rotordiameters en diverse vermogens.
Rekening houdend met de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente
Apeldoorn en landelijke normen vanuit wet- en regelgeving is het oordeel
van Greensolver dat een windturbine in Apeldoorn indicatief de volgende
dimensies zal hebben:
•

Ashoogte: 75 tot 160 meter

•

Rotordiameter: 90 tot 141 meter

•

Tiphoogte: 124 tot 230 meter.

20

VRAAG B: EIGENSCHAPPEN WINDTURBINE

NAAR
INHOUDSOPGAVE

Deze dimensies geven een indicatie welke grootte windturbine anno 2017
economisch rendabel te exploiteren is in de gemeente. Deze inschatting houdt
rekening met financiële en energetische opbrengst in relatie met windregime en
landschappelijke kwaliteiten.
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van windturbines die nu (voorjaar
2017) geschikt zijn voor gemeente Apeldoorn.
Indien een initiatiefnemer één of meerdere windturbines wil realiseren in de
gemeente Apeldoorn zal altijd een verdere afweging gemaakt worden welke
turbine het beste past. Door middel van een gedetailleerd locatieonderzoek
waarbij rekening gehouden wordt met onder andere wensen van omwonenden,
veiligheidsrisico’s, windregime, rendabiliteit en landschappelijke inpassing wordt
dan een turbine geselecteerd.

Windturbines voor onderzoek
Voor dit onderzoek zijn twee windturbines benut. Een fictieve windturbine om
de (on)geschikte locaties te bepalen en een realistische windturbine voor de
berekening van het aantal windturbines.
Fictieve windturbine voor locatieonderzoek
Om te bepalen hoe geschikt Apeldoorn is als plek voor opwekking van
windenergie is een modelonderzoek uitgevoerd. In dit modelonderzoek
zijn minimumafstanden toegepast tussen windturbines en objecten zoals
wegen en huizen. Deze afstanden zijn gebaseerd op wet- en regelgeving. De
hoogte van een turbine en de rotordiameter bepalen in belangrijke mate de
minimumafstanden. Hoe hoger de turbine of hoe groter de rotordiameter, hoe
groter de afstand tussen de windturbine en bijvoorbeeld een woning moet zijn.
Door het gebruik van een fictieve windturbine met een tiphoogte van 230,5
meter zijn de afstanden, op basis van wet- en regelgeving, tussen windturbines
en andere objecten zo groot mogelijk. Indien een lagere turbines gebruikt
zou zijn zouden veel meer gebieden, veel dichterbij bijvoorbeeld woningen en
wegen, geschikt lijken. Daarnaast biedt het gebruik van een hogere turbine
ook een modelmatig voordeel. Indien een kleinere turbine gebruikt was zouden
er meer kleine gebieden (snippers) uit het modelonderzoek zijn gekomen die
geschikt zouden lijken. Deze kleine snippers zijn in werkelijkheid echter vaak
ongeschikt om voor windenergie te ontwikkelen.
Windturbine

Ashoogte

Rotor

Tiphoogte

Normen en bijbehorende

(in m)

diameter

(in m)

veiligheidsafstanden worden bij
de vraag over Ruimtelijke kaders

(in m)

Fictieve turbine
voor maximale
veiligheidsafstanden

160

141

230,5

De keuze voor een grote fictieve turbine betekent geenszins dat een dergelijke
grote turbine uiteindelijk gerealiseerd kan of moet worden in de gemeente.
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Windturbine voor berekeningen
Het type windturbine dat het beste past op een locatie hangt af van diverse
factoren. Bepalend zijn onder andere het windregime, wensen van de
omgeving, draagkracht van de bodem en de beperkingen van de locatie om
de onderdelen van de windturbine aan te voeren. Uiteindelijk moet de prijs en
levertijd van de windturbine ook passen in het budget van de ontwikkelaar. Voor
inzicht in de bijdrage van windturbines aan de lokale energievoorziening
is de Lagerwey L100 gebruikt. Deze windturbine voldoet aan de eisen voor de
turbineklasse, efficiëntie, afmetingen en het materiaal is eenvoudig op locatie
te brengen. Bijkomend voordeel is dat de windturbine van volledig Nederlands
fabricaat is. Uiteraard zijn meer windturbines mogelijk (zie overzicht in bijlage
4).
Een definitieve keuze ten aanzien van de windturbine kan pas gemaakt worden
na onder andere gedetailleerd locatieonderzoek.
Fabrikant

Type

Klasse

Ver-

As-

Rotor

Tip-

Bron-

mogen

hoogte

diame-

hoogte

geluid

(MW)

(in m)

ter

(in m)

(in dB)

149

105,8

(in m)

Lagerwey

L100

IIIa

2,5

99

100

Bron: Lagerwey

Effecten op mens en omgeving
Windturbines leveren een positieve bijdrage aan de energietransitie en het
milieu. Ze kunnen echter ook nadelige effecten hebben op hun omgeving.

Wettelijke normen zijn op basis

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om veiligheid, gezondheidseffecten, hinder en

van wetenschappelijk onderzoek

overlast, eventuele waardedaling van woningen en natuur. Bij de ontwikkeling

vastgesteld en veelal gebaseerd op

van één of meerdere turbines moet een ontwikkelaar onderzoek doen naar deze

rekenmethodes en kaders die ook

effecten en aantonen dat de risico’s klein genoeg zijn en de schadelijke effecten

bij bijvoorbeeld waterveiligheid,

binnen wettelijke normen vallen.

gehanteerd worden.
De wettelijke normen sluiten

Veiligheid

schadelijke effecten niet uit maar

Net als elk bouwwerk is er een risico dat een windturbine stuk gaat. Risico’s

zorgen ervoor dat deze binnen

zijn onder andere een breuk van een wiek/rotorblad, omvallen van de turbine

maatschappelijk aanvaardbaar

door een mastbreuk, het naar beneden vallen van de gondel of rotor en het naar

geachte grenzen blijven.

beneden vallen van kleine onderdelen. Niet alleen deze faalmogelijkheden zijn
van belang, ook de omstandigheden waaronder ze gebeuren zijn van invloed
op het risico. Zo kan een blad afbreken bij een laag toerental (rotor draait
rustig) en bij overtoeren (rotor draait snel). In dat laatste geval kan een blad ook
weggeslingerd worden.
De kans op falen van windturbines is bepaald op basis van historische Deense,
Duitse, Engelse en Nederlandse faalgegevens in de periode 2001 tot en met
2010. Daarnaast zijn faalgegevens gebruikt uit databases en uit gegevens van
windturbinefabrikanten.
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Bij de ontwikkeling, bouw en beheer van een turbine speelt veiligheid een

Informatie afkomstig van:

belangrijke rol. De overheid heeft regels opgesteld waar turbines aan moeten

•

RVO, gezondheid

voldoen. Elke turbine moet gecertificeerd zijn.

•

RIVM informatieblad
windturbines invloed op beleving

Daarnaast gelden er diverse veiligheidsnormen. Deze normen worden

en gezondheid van omwonenden

verder toegelicht bij Ruimtelijke kaders en zijn uitgewerkt in het handboek
risicozonering Windturbines. Hierin is ook extra informatie te vinden over het

•

Kennisplatform windenergie,
kennisbericht geluid van

faalrisico.

windturbines

Gezondheidseffecten, hinder en overlast

•

De Correspondent, factcheck

Over gezondheidseffecten van windturbines vindt momenteel nog veel

windmolens veroorzaken

onderzoek plaats. Het RIVM heeft in januari 2014 een informatieblad

gezondheidsschade bij

uitgebracht over gezondheidseffecten. In 2014 en 2015 heeft het Kennisplatform

omwonenden

Windenergie de gezondheidseffecten onderzocht. In het Kennisplatform namen
zowel belangenorganisaties (NWEA en NLVOW) als overheidsinstanties (RIVM,
GGD) en onderzoeksinstellingen (CWI-NWO) plaats. Het kennisbericht dat zij in
juni 2015 uitbrachten geeft een goed overzicht van beschikbare de kennis.
Het is niet mogelijk om op basis van

Geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden. Deze klachten worden deels

literatuuronderzoek conclusies te

door onderzoek bevestigd en deels kunnen ze niet verklaard worden.

trekken over geluid en geluidoverlast

Literatuuronderzoek van het RIVM bevestigt dit. Naar de effecten van geluid

op specifieke locaties. Daarvoor is

is veel epidemiologisch onderzoek gedaan. Met behulp van vragenlijsten is

specialistisch akoestisch onderzoek

onderzocht of de blootstelling aan geluid tot gezondheidseffecten leidt. Dit is

noodzakelijk.

gedaan voor onder andere wegverkeer, vliegverkeer, industrielawaai en voor
windturbinegeluid. Slaapverstoring en hinder zijn bekende effecten van geluid.
Of en wanneer het geluid van windturbines tot slaapverstoring leidt, wordt
uit de studies niet duidelijk, maar kan op grond van de maximaal mogelijke
geluidniveaus niet worden uitgesloten.

Meer informatie over geluid:

Over hinder is meer bekend. Uit onderzoek van TNO blijkt dat mensen geluid

•

verband aan tussen de hoeveelheid windturbine geluid en ernstige hinder.

Decibel vergelijk met andere
geluidsbronnen

van windturbines hinderlijker ervaren dan auto’s of treinen. Studies tonen een
•

Energeia, geluidshinder

Andere gezondheidseffecten, waar windturbinegeluid de oorzaak van zou

windturbines grotendeels

zijn (zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk, windturbinesyndroom), zijn uit

bepaald door persoonlijke

epidemiologische studies niet naar voren gekomen.

factoren
•

Literatuuronderzoek
laagfrequent geluid windturbines

Diverse factoren spelen een rol bij de mate waarin mensen hinder en overlast
ervaren:

•

Stichting LAAGFREQUENTGELUID

•

•

Evaluatie windpark Houten,

Fysische factoren zoals het type en volume van het geluid en het optreden

paragraaf 3.2

van slagschaduw
•

Verhoogd negatief effect door (persoonlijke factoren) bijvoorbeeld zicht
op turbines, niet betrokken voelen bij planning en persoonlijke kenmerken
zoals bezorgdheid en geluidgevoeligheid

•

Verlaagd negatief effect door (persoonlijke factoren) bijvoorbeeld
rechtvaardige planning (gehoord zijn en betrokken voelen), economisch
voordeel en positieve houding ten opzichte van windenergie.

Als de zon op een draaiende rotor van een windturbine schijnt is er een

Films over slagschaduw:
•

Slagschaduw in woonwijk

•

Slagschaduw windturbine
Deventer in kantoorpand

slagschaduw. De mate van slagschaduw is afhankelijk van de stand van
de zon, de intensiteit van de zon, de draaisnelheid van de windturbine en
de windrichting (dit bepaalt namelijk de positie van de rotor). Slagschaduw
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komt het meest voor in het voor- en najaar vanwege de laagstaande zon.
Bewegende schaduw kan een stroboscopisch effect veroorzaken. De frequentie
hiervan is bij moderne windturbines echter te laag om direct te leiden tot
gezondheidsklachten zoals epilepsie. De continue wisseling tussen wel en geen
schaduw kan wel als (zeer) hinderlijk worden ervaren.
Lichtschittering en elektromagnetische velden spelen geen rol van betekenis bij
de huidige windturbines.
De wieken van windturbines veroorzaken achter de turbines turbulentie.
De luchtlagen worden gemengd door het draaien van de wieken. Bij

Voor meer informatie zie:

windpark Spuisluis in Velsen is dit effect op verplaatsing van schadelijke

•

Milieu Effect Rapportage

stoffen onderzocht. Door de staalindustrie in de omgeving van Velsen is

Spuisluis, bijlage 5e Fijnstof

de concentratie fijnstof groter dan in Apeldoorn. In Velsen waren er zorgen

rapport

dat de turbulentie van windturbines de concentratie zouden verhogen. Uit
berekeningen bleek echter dat de toename van fijnstof in Velsen, veroorzaakt
door de turbulentie achter de windturbines, overal lager was dan 1%. De
veranderingen in de concentraties door plaatsing van windturbines blijken
heel gering. Dat komt omdat de fijnstof-pluimen vanaf bronnen bij de grond,
bijvoorbeeld kolenopslag en verkeer, meestal onder de wieken door waaien. De
pluimen van hogere schoorstenen kunnen wel door de wieken heen gaan, maar

Klik op link om de kaart te bekijken.

worden dan verdund. Het zijn vooral de lage bronnen die de grondconcentraties

Selecteer vervolgens de kaartlaag

bepalen.

‘Luchtkwaliteit’ en ‘Actuele fijnstof

Ten opzichte van Velsen heeft Apeldoorn lage concentraties fijnstof. Op basis

concentratie (pm10) in Nederland’

van de studie in Velsen is het onwaarschijnlijk dat turbines in Apeldoorn zullen
leiden tot een overschrijding van de wettelijke grenswaarden (40 µg/m3).
Voor meer informatie zie:
•

Waardedaling woningen
2014 blijkt dat de waarde van woningen binnen een straal van 2 kilometer van

•

Volkskrant, hoe dichterbij
windmolens, hoe meer de

windturbines gemiddeld met 1,4% tot 2,3% dalen. Al twee tot drie jaar voor een

huizenprijs daalt

turbine gebouwd wordt, zijn er dalingen zichtbaar. Grotere turbines zorgen voor
een extra daling. Voor het onderzoek zijn meer dan 2 miljoen woningtransacties

Tinbergen institute, effect of
wind turbines on house prices

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam uit

•

NWEA factsheet windenergie en
woningwaarde

tussen 1985 en 2011 geanalyseerd, waarbij 80.000 woningen binnen een straal
van 2 kilometer rondom een windturbine lagen. De onderzoekers hebben geen

•

NLVOW waardedaling woningen

conclusie getrokken over waarde ontwikkeling van woningen binnen een straal

•

American Wind Energy

van 500 meter van turbines, er waren te weinig transacties om daar sluitende

Association, wind power doesn’t

conclusies over te trekken.

affect property values

Vergelijkbaar recenter onderzoek in Amerika heeft deze conclusies niet kunnen
bevestigen. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)

Dagblad van het Noorden, windpark

komt met hogere waardedalingen. De branchevereniging Nederlandse

leidt tot lagere WOZ-waarde.

WindEnergie Associatie (NWEA) voert aan dat waardedalingen tijdelijk zijn.
Gemeenten gaan verschillend om met deze waardedaling. Sommige
gemeenten verlagen op voorhand de WOZ-waarde. Omwonenden zien dit vaak
als een erkenning van geleden schade. Het maakt bovendien het claimen van
planschade eenvoudiger. De NWEA is geen voorstander van het verlagen van
de WOZ-waarde omdat dit waardedaling zou stimuleren.
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De wet Ruimtelijke Ordening zal in 2019 worden vervangen door de
Omgevingswet. De minister van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
heeft aangegeven hierin de vergoeding van planschade te willen beperken tot
die gevallen waarin bovenmatige schade is geleden. Schade die niet meer is
dan 5% van de waarde valt dan binnen het normale maatschappelijke risico en

Bron: Omgevingswet: Regels over

zal niet worden vergoed. De waardedaling van woningen door windturbines is

het beschermen en benutten van de

gemiddeld minder dan deze 5%.

fysieke leefomgeving (paragraaf 2.1)

Natuur
Het plaatsen van windturbines kan effect hebben op vogels en vleermuizen.
Effecten zijn onder andere:
•

Aanvaring: doodvliegen tegen rotor of mast.

•

Drukverschil: vleermuizen kunnen sterven door verschil in luchtdruk bij
draaiende rotorbladen.

•

Barrièrewerking: omvliegen tijdens trek of op weg naar leefgebied.

Voor meer informatie zie:

•

Verstoring: dieren vermijden locaties.

•

RVO vogels

Uit onderzoek blijkt dat het negatieve effect van windturbines beperkt is ten

•

RVO vleermuizen

opzichte van andere risico’s. Jaarlijks sterven wereldwijd 100 miljoen of meer

•

De levende Natuur, omgaan met
effecten van windturbines op

vogels door tegen ramen te vliegen, huiskatten zijn goed voor 500 miljoen

vleermuizen

dode vogels per jaar, hoogspanningsdraden voor 174 miljoen, pesticiden voor
minstens 74 miljoen en auto’s voor 60 miljoen. Windturbines kosten, wereldwijd,

•

RVO windenergie in bosgebieden

waarschijnlijk 150.000 vogellevens.

•

Trouw, windmolens geen vloek

•

Reneweconomy want to save
birds?

Om hinder voor vogels en vleermuizen te beperken zijn er regels opgesteld.
Vogels en vleermuizen zijn beschermd onder de wet natuurbescherming.
Dit betekent ten eerste dat er geen vogels en vleermuizen mogen worden

•

Natuurmonumenten,
visie op windenergie

verwond of gedood. Wanneer op basis van onderzoek is te verwachten dat
er substantiële aantallen slachtoffers vallen, is een ontheffing vereist. Elke
ontwikkelaar is verplicht hier onderzoek naar te doen.
Vanuit groene wet- en regelgeving is plaatsing van windturbines in

Bron: Verkenning (on)mogelijkheden

natuurgebieden (Gelders Natuur Netwerk en Natura 2000-gebieden) niet

windenergie in bosgebieden.

onmogelijk. Op voorhand lijken er geen bezwaren te zijn. Wel is gedegen
onderzoek vereist waarbij aangetoond moet worden dat bouw en beheer
(/exploitatie) niet leidt tot afbreuk van populaties (het streven naar een gunstige

Natuurmonumenten, visie op

staat van instandhouding) en ook niet leidt tot een afbreuk van de natuurlijke

windenergie

kenmerken van het gebied. Natuurmonumenten vindt dat windturbines niet
passen in bestaande natuurgebieden. Zij vinden dat in deze gebieden de
bescherming van leefgebieden en behoud van planten- en diersoorten voorop
moet staan.
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Technieken om effecten op mens en omgeving te
reduceren
Om hinder en overlast te beperken kunnen meerdere overlast beperkende
maatregelen worden getroffen. Hieronder worden de belangrijkste maatregelen
om overlast voor mensen natuur te verminderen benoemd.
De raadswerkgroep heeft windparken

Geluid

in Nijmegen en Houten bezocht. Bij

Windturbines produceren geluid dat afhankelijk van de windrichting meer

beide parken zijn diverse maatregelen

of minder te horen is. Het geluid is afhankelijk van de windsnelheid en

getroffen om geluid t e reduceren.

de windrichting en het dagdeel. Overdag is meer achtergrondgeluid van

Zie bijlage 3 voor een verslag van de

bijvoorbeeld verkeer, machines en mensen dan in de avond of in de nacht.

bezoeken.

Windturbines zijn standaard uitgerust met een zogenaamde geluid reducerende
werking. Door het vermogen van de turbine tijdelijk te verminderen,
afhankelijk van de omgevingsfactoren, wordt ook het brongeluid omlaag
gebracht. Daarnaast wordt er op verschillende manieren geëxperimenteerd
om geluidsoverlast verder te verminderen, bijvoorbeeld met de bladvorm
van de wieken of door het toepassen van karteltanden op de rotorbladen
(uilenvleugels). Met deze kartelraden kan een geluidsreductie van circa 3 dB
worden behaald.
Slagschaduw
Alle windturbines kunnen uitgerust worden met een slagschaduw systeem om
slagschaduw te voorkomen.
Een slagschaduw systeem bestaat uit meerdere lichtsensoren en een
besturingssysteem. In het besturingssysteem wordt de baan van de zon
ingevoerd en de gps-coördinaten van de omliggende gebouwen welke hinder
kunnen ondervinden van slagschaduw. Daarnaast wordt ook de zogenaamde
schaduwkalender ingevoerd. Dit is de tijdsperiode(-n) per kalenderdag per
woning of windrichting waarbij kans op slagschaduw is.
Door continu te berekenen waar de zon staat ten opzichte van de windturbine
en de bebouwing, in combinatie met windrichting en lichtintensiteit wordt
de turbine al dan niet automatisch stilgezet. Zodra een van de voornoemde
factoren anders wordt (bijvoorbeeld de zon staat hoger of lager aan de hemel,
het is langer dan 5 minuten bewolkt) wordt de turbine weer opgestart.
Luchtvaart obstakel verlichting
Turbines boven 150 meter of dicht langs snelwegen moeten worden voorzien
van obstakel verlichting. De eisen hiervoor worden door de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) gehandhaafd. Voor een windpark betekent dat
over het algemeen verlichting gedurende daglicht met een witte knipperlamp en
in het donker met een rode knipperlamp. Tegenwoordig mag continu brandende
verlichting worden toegepast. Tevens zal op de buitenste turbines vaste rode
verlichting op de toren moeten worden aangebracht. Deze lichten kunnen voor
omwonenden hinderlijk zijn.
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Deze knipperlampen boven op de gondel kunnen worden afgeschermd zodat
deze minder zichtbaar zijn voor de omwonenden. Op termijn zal infrarood
obstakelverlichting toegepast kunnen worden. Dit licht is niet zichtbaar voor het
menselijke oog en zal daardoor geen hinder geven.
IJsvorming
IJsvorming op de bladen kan ontstaan wanneer er een combinatie van
luchtvochtigheid en lage temperatuur optreedt. IJs op bladen kan gevaar
opleveren omdat het wordt ‘geworpen’ door het draaien van de bladen of
naar beneden valt. Om ijsvorming te beperken of voorkomen is een aantal
verschillende systemen beschikbaar. De gangbare preventie systemen meten
een aantal meteorologische parameters, zoals temperatuur, luchtvochtigheid
en windsnelheid. Mocht het systeem concluderen dat er kans op ijsvorming
is, zal de turbine worden uitgeschakeld. Ook zijn er systemen die ijsvorming
detecteren door middel van rotor onbalans, opbrengst vermindering of visuele
systemen. Mocht er ijsvorming zijn zal de turbine gestopt worden en kan de
turbine in een veilige positie gedraaid worden, waarna het ijs er veilig vanaf kan
vallen.
Natuur
Vogels en vleermuizen kunnen op verschillende manieren last hebben van
windturbines. Enkele voorbeelden van maatregelen om overlast te voorkomen
of verminderen zijn:
•

Positionering van windturbines. In sommige gevallen kan de opstelling
van windturbines worden aangepast om het effect op vlieg/trekroutes van
vogels te minimaliseren, bijvoorbeeld door een opening te laten in een lijn
opstelling waar vogels doorheen kunnen vliegen.

•

Bij grotere parken kan met radar of andere technieken grote zwermen
vogels worden gedetecteerd en kan de turbine tijdig worden stilgezet.

•

Een turbine kan stilgezet worden indien zich specifieke (weers-)
omstandigheden voordoen. Zo is bijvoorbeeld bekend dat bepaalde soorten
vleermuizen alleen op warme zomeravonden hoog genoeg vliegen om
geraakt te kunnen worden. Indien deze omstandigheden plaatsvinden,
kunnen turbines automatisch stilgezet worden.
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Conclusie:
eigenschappen windturbine voor gemeente Apeldoorn
Geschikte en voor dit onderzoek gebruikte windturbines
•
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van windturbines die economisch
rendabel geplaatst zouden kunnen worden in Apeldoorn. Deze turbines
hebben een tiphoogte tussen de 124 meter en 230 meter. De keus voor een
turbine wordt meestal aan het einde van de ontwikkelfase gemaakt en is
gebaseerd op factoren zoals wensen van omwonenden, veiligheidsrisico’s
en windregime.
•
Om te bepalen of Apeldoorn geschikt is voor windenergie is een onderzoek
met modellen uitgevoerd. Deze modellen zijn gebaseerd op landelijke
normen. Om deze normen te kunnen vertalen naar afstanden tot
bijvoorbeeld gebouwen en wegen is gerekend met een fictieve windturbine
met een tiphoogte van 230,5 meter. Door deze fictieve turbine zijn de normafstanden tot gebouwen in de modellen zo groot mogelijk.
•
Voor berekening van het potentiële aantal windturbines en energetische
opbrengst is de Lagerwey L100 gebruikt met een tiphoogte van 149 meter.
Een definitieve keuze ten aanzien van het type turbine kan pas gemaakt
worden na onder andere gedetailleerd locatieonderzoek.
Effecten van windturbines op omgeving
•
Naast positieve effecten voor energietransitie en milieu kunnen
windturbines diverse nadelige effecten hebben op hun omgeving. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om:
• Het veiligheidsriciso dat ontstaat doordat een turbine stuk kan gaan.
• Gezondheidseffecten, hinder en overlast.
• Waardedaling van woningen.
• Nadelige effecten op natuur.
•
Gezondheidseffecten, hinder en overlast kunnen ontstaan door onder
andere geluid en slagschaduw.
•
Diverse factoren spelen een rol bij de mate waarin mensen hinder en
overlast ervaren:
• Fysische factoren zoals het type en volume van het geluid en het
optreden van slagschaduw
• Verhoogd negatief effect door (persoonlijke factoren) bijvoorbeeld
zicht op turbines, niet betrokken voelen bij planning en persoonlijke
kenmerken zoals bezorgdheid en geluidgevoeligheid
• Verlaagd negatief effect door (persoonlijke factoren) bijvoorbeeld
rechtvaardige planning (gehoord zijn en betrokken voelen), economisch
voordeel en positieve houding ten opzichte van windenergie.
•
Het is niet mogelijk om op basis van literatuuronderzoek conclusies te
trekken over geluid en geluidoverlast op specifieke locaties. Daarvoor is
specialistisch akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Mitigeren negatieve effecten
Er zijn diverse manieren om de negatieve effecten op de omgeving te
reduceren. Bij de ontwikkeling van een of meerdere windturbines moet een
ontwikkelaar bovendien onderzoek doen naar deze effecten en aantonen dat
risico’s klein genoeg zijn en schadelijke effecten binnen wettelijk normen vallen.
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vraag C

RUIMTELIJKE KADERS

Welke ruimtelijke en andere kaders gelden nu, resp. kun je
als gemeente stellen aan windturbines (zoals de hoogte of de
opstelling) zodat ongewenste effecten tot een minimum beperkt
blijven (ook ecologische effecten, bijv. effecten voor avifauna)?

Paragrafen
•

Landelijke normen vanuit wet- en regelgeving

30

•

Rollen van de gemeente

36

•

Publiekrechtelijke rol

36

•

Bevoegd gezag

38

•

Privaatrechtelijke rol

39

•

Conclusie: ruimtelijke kaders en mogelijkheden voor
aanvullende eisen

29
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Landelijke normen vanuit wet- en regelgeving
In wet- en regelgeving zijn diverse normen vastgelegd om veiligheids-,
gezondheidsrisico’s, hinder en overlast tot een, volgens de Nederlandse
wetgever, acceptabel niveau te minimaliseren. In de figuren op de volgende
pagina’s worden de normen toegelicht. Alle afstanden in de figuren zijn niet op
schaal en gebaseerd op een fictieve turbine met een rotordiameter van 141
meter, ashoogte van 160 meter en een tiphoogte van 230,5 meter. In bijlage
5 is meer informatie over de normen, inclusief links naar wet- en regelgeving,
opgenomen.
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Rollen van de gemeente
Welke kaders kan een gemeente stellen bij plaatsing van windturbines om

Het publiekrecht regelt de verhouding

ongewenste effecten tot een minimum te beperken? Deze vraag is van belang

tussen de overheid en particulieren.

omdat windturbines door hun omvang en effecten altijd impact hebben in

Privaatrechtelijk betreft dat gedeelte

de publieke ruimte. De gemeente Apeldoorn heeft in haar energiebeleid

van het recht dat de verhouding

(Uitvoeringsagenda Apeldoorn Energieneutraal 2017-2020) stappen

regelt tussen particulieren (burgers,

beschreven hoe de gemeente op termijn energieneutraal wordt. Hierin is ook

bedrijven en organisaties).

een bijdrage voor windenergie opgenomen. Bij de uitwerking van dit beleid heeft
de gemeente in ieder geval een publiekrechtelijke rol, en eventueel ook een
privaatrechtelijke rol.

Publiekrechtelijke rol
Uitwerking van het energiebeleid om duurzame energie op te wekken vraagt om

Een gemeente kan het energiebeleid

nadere afwegingen en voorwaarden via het spoor van de ruimtelijke ordening

nader uitwerken in uitgangspunten

en het milieubeleid. Hieronder wordt de publiekrechtelijke rol uitgewerkt,

voor windenergie. Om concrete

onderverdeeld naar verschillende fasen.

initiatieven aan de voorkant in te
kaderen heeft gemeente Weert

Beleidsontwikkeling (visie- en planvorming)

richtlijnen benoemd ten aanzien van

In het ruimtelijk beleid maakt de gemeente een integrale afweging tussen

(onder andere) betrokkenheid van

alle belangen, gericht op een gewenste (duurzame) ruimtelijke ontwikkeling.

de omgeving, het terugvloeien van

De doelen vanuit het sectorale energiebeleid moeten gebiedsgericht worden

opbrengsten naar de gemeenschap

afgewogen tegen bestaande belangen van onder andere omwonenden, natuur

en goede landschappelijke inpassing.

en bedrijvigheid.

Ook het Regioplan Flevoland
(zie hoofdstuk 4) stelt dergelijke

In een Structuurvisie kan de gemeente op hoofdlijnen aangeven welke

uitgangspunten vast.

uitgangspunten worden gehanteerd bij het al dan niet toestaan van
windturbines. De gemeente kan bijvoorbeeld zones of situaties aangeven
die worden uitgesloten of die juist de voorkeur verdienen. Dit kan ook in
een sectorale structuurvisie voor windenergie (zie kader volgende pagina

De Wet Ruimtelijk Ordening zal in

over voorbeeld Emmen). Een structuurvisie bindt alleen de gemeente zelf,

2019 worden vervangen door de

bijvoorbeeld in de manier waarop doelen worden uitgewerkt in andere plannen,

Omgevingswet. Dat gaat over een

uitvoeringsprogramma’s of stimuleringsbeleid.

integrale aanpak van de fysieke
leefomgeving (ruimte, water, milieu),

Het ruimtelijk beleid is voornamelijk regulerend van aard. Daarnaast kan

inclusief de economische en sociale

de gemeente maatschappelijke partners activeren en initiatiefnemers

aspecten daarvan. Het opstellen van

actief ondersteunen om de energie ambitie te realiseren. Bijvoorbeeld door

een gemeentelijke Omgevingsvisie en

bewustwording te bevorderen, informatie te verstrekken, partijen bij elkaar te

Omgevingsplan is verplicht. Daarbij

brengen of onderzoek te financieren.

gelden de volgende veranderingen ten
opzichte van de huidige mogelijkheden

Ook als een gemeente overweegt om financiële participatie als voorwaarde op

en werkwijze:

te nemen bij realisering van windturbines, is het belangrijk om hierover beleid te

•

(tegenwoordig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) leert dat een

•

Het Bestemmingsplan wordt een
Omgevingsplan.

gemeente participatie in principe niet als voorwaarde kan stellen. Alleen onder
•

bepaalde randvoorwaarden is dit mogelijk:

Een Structuurvisie wordt een
Omgevingsvisie.

formuleren voordat er verwachtingen zijn gewekt. Een studie van SenterNovem

Aan het Omgevingsplan kan

•

Er zijn nog helemaal geen verwachtingen gewekt.

(hoeft niet) een programma

•

Er is nog geen ruimtelijk beleid geformuleerd.

worden gekoppeld, bijvoorbeeld
voor energie.
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•

Er is nog geen RO-procedure gestart voor een specifiek.
windenergieproject.

•

Er is nog geen informele toezegging gedaan over planologische
medewerking aan het specifieke windenergieproject.

Zie voor meer informatie maatschappelijke partners en initiatiefnemers
ondersteunen bij realisatie.
Steeds vaker stellen gemeenten verschillende (opeenvolgende) beleidskaders

De raadswerkgroep heeft twee

vast voor het realiseren van windturbines. Het voorbeeld van Emmen (zie

windparken bezocht bij Nijmegen

kader) laat zien dat dit in verschillende vormen kan: beleidsregels, sectorale

en Houten. De ervaringen zijn

structuurvisie, regieplan, gedragscode).

opgenomen in bijlage 3,

Voorbeeld: gemeente Emmen
De gemeente Emmen is in de Structuurvisie Windenergie op land van
het Rijk aangewezen als gemeente voor de plaatsing windturbines. Om de
inpassing van deze windturbines te realiseren is een proces doorlopen waarin
de belangen van de bewoners en hun omgeving zijn meegenomen. Dit heeft
geleid tot een beleidsregel, regieplan en een structuurvisie windenergie.
Door zelf de regie te voeren wil de gemeente de windturbines onder eigen
voorwaarden laten plaatsen.
Met de Beleidsregel Windturbineopstelling gemeente Emmen geeft de
gemeente aan op welke manier en onder welke voorwaarden windturbines
toegelaten worden op het grondgebied van de gemeente. Deze beleidsregel
bevat daarmee de voorwaarden waaronder de gemeente vergunningaanvragen
voor het bouwen van windturbines, tot maximaal 60 MW in één opstelling, in
behandeling neemt.
De uitgangspunten uit de beleidsregel zijn in de Sectorale Structuurvisie
Windenergie Emmen vertaald. Hierin heeft de gemeente Emmen het
ruimtelijk beleid voor windturbines vastgelegd. Met dit ruimtelijke beleid weegt
de gemeente het opwekken van windenergie af tegen andere belangen zoals
landschap, natuur, leefomgeving, economie, gebiedsontwikkeling, enzovoort.
Vervolgens heeft de gemeente het Regieplan windenergie Emmen
vastgesteld waarmee een verschuiving in uitgangspunten is doorgevoerd.
De primaire beoordelingsaspecten voor een locatie zijn met dit plan de
gezondheids- en hindereffecten geworden. Het plan onderscheidt drie fases
waarin achtereenvolgens de gemeenteraad de gebieden van plaatsing kiest, de
structuurvisie wordt vastgesteld en als derde de vergunning wordt verleend.
Aansluitend is in 2016 een Gedragscode Windenergie gemeente Emmen
vastgesteld, die richting omwonenden, initiatiefnemers en grondeigenaren
duidelijk maakt hoe de gemeente verwacht dat betrokkenen met elkaar omgaan
bij de ontwikkeling van windparken en welke rol de gemeente daarbij wil spelen.
De Gedragscode geeft uitgangspunten aan voor de omgevingsovereenkomsten
tussen exploitanten en omwonenden.
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Bevoegd gezag
De gemeente is bevoegd gezag voor windparken tot 5 MW, de provincie tussen
5 en 100 MW en het Rijk voor parken vanaf 100 MW. De gemeente kan alleen
besluiten verlenen bij parken van tussen de 5 en 100 MW indien de provincie
haar bevoegdheden overdraagt. Daartoe kan een gemeente de provincie
verzoeken (bronnen: RVO.nl en Elektriciteitswet 1998).
Beleidsuitwerking: bestemmingsplan, planschade regeling

Begrip uitleg:

Een structuurvisie moet worden uitgewerkt in een bestemmingsplan. Het

•

Structuurvisie: een in het kader

bestemmingsplan is het bindende kader voor burgers en bedrijven. Dat plan

van de Wet ruimtelijke ordening

kan gebieden aanwijzen waar de oprichting, wijziging of uitbreiding van turbines

vastgesteld ruimtelijk plan voor
(een deel van) de gemeente.

of een windpark mogelijk is en onder welke voorwaarden. Belanghebbenden
hebben altijd de mogelijkheid om een reactie op het ontwerpplan te geven in

•

Bestemmingsplan: een door de

een zienswijze, en om bezwaar tegen het plan aan te tekenen als hun belangen

gemeenteraad vastgesteld plan

worden geschaad.

waarin het gebruik van de grond
in een gemeente is vastgelegd
voor een aantal jaren.

Als vanwege het algemeen belang keuzes worden gemaakt in een
bestemmingsplan die particulier belang schaden, vindt compensatie plaats. Als

•

Omgevingsvergunning: één

voor omwonenden of omliggende bedrijven is onderzocht en vastgesteld dat ze

geïntegreerde vergunning voor

door plaatsing van windturbines planschade hebben aan hun eigendommen,

bouwen, wonen, monumenten,
ruimte, natuur en milieu.

zoals waardedaling van hun woning of pand, dan wordt dat in principe vergoed,
conform de wettelijke regels voor planschadevergoedingen. Planschade

•

Aanbesteding: de procedure

verzoeken kunnen worden ingediend nadat het bestemmingsplan (of een

waarbij een opdrachtgever

omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan) onherroepelijk is

bekendmaakt dat hij een

geworden (voor meer informatie over waardedaling woningen zie effecten op

opdracht wil laten uitvoeren en

mens en omgeving).

bedrijven vraagt om een offerte
in te dienen.

Het college van burgemeester en wethouders kan een omgevingsvergunning (zie
hierna) voor het bouwen van een windpark verlenen waarbij wordt afgeweken van
het bestemmingsplan. Daarvoor is dan wel een goede ruimtelijke onderbouwing

Indien een Gelderse gemeente niet

en een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.

meewerkt aan een initiatief voor
windenergie kan een initiatiefnemer

Realisatie: omgevingsvergunning

zich wenden tot de provincie

Voor de bouw van een windturbine, of windpark, is een omgevingsvergunning

Gelderland. De provincie is

nodig. Deze vergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Meestal vraagt

vervolgens verplicht een provinciaal

een initiatiefnemer of ontwikkelaar de vergunning aan voordat hij een keuze

inpassingsplan (een provinciaal

heeft gemaakt voor een specifiek type windturbine. Omdat er steeds nieuwe

bestemmingsplan) op te stellen,

technische ontwikkelingen zijn wil men niet al in een heel vroeg stadium het type

mits daarvoor geen ruimtelijke

en de afmetingen vast leggen.

bezwaren zijn. Lees hier meer over bij
prestatieafspraken wind op land.

Deze praktijk vraagt om een flexibele manier van vergunnen. Dat kan
bijvoorbeeld met een ‘vergunning op hoofdlijnen’. Daarbij vraagt de
ontwikkelaar een vergunning aan voor een bepaalde bandbreedte voor de
afmetingen van de windturbines. Voor de gemeente is het dan belangrijk dat de
onderzoeksrapporten telkens de maximale effecten van het windpark in kaart
brengen. Zo moet een rapport over de effecten op een Natura 2000-gebied
uitgaan van de windturbinevariant met de grootste verstoring.
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Een vergunning op hoofdlijnen bevat doorgaans voorschriften voor de volgende

Voor meer informatie over

elementen:

omgevingsvergunningen zie rvo.nl

•

Minimale en maximale ashoogte.

•

Minimale en maximale rotordiameter.

•

Minimale en maximale tiphoogte.

•

Maximaal vermogen.

•

Maximaal aantal windturbines.

•

Coördinaten van de buitengrenzen.

•

Coördinaten van de windturbineposities of minimale en maximale afstand
tussen windturbines.

•

Maximale geluidscontour.

Privaatrechtelijke rol
Een gemeente kan in haar privaatrechtelijke rol, als eigenaar van gronden,
windturbines mogelijk maken door verkoop en verpachten van grond of door het
uitgeven van concessies. Het bestemmingsplan moet daarvoor vanzelfsprekend
de ruimte bieden. Ook kan de gemeente participeren in een publiek-privaat
samenwerkingsverband.
Als de gemeente zelf eigenaar is van de grond zijn er ruime mogelijkheden om
voorwaarden te stellen.
Bij verkoop of verpachten van eigen gronden mag de gemeente zelf bepalen

Bij een aanbesteding maakt een

of en aan wie zij de locatie gunt en onder welke voorwaarden. De gemeente

opdrachtgever bekend dat een

kan bijvoorbeeld in een erfpachtovereenkomst naast gebruiksbepalingen over

opdracht uitgevoerd kan worden en

de locatie, ook afspraken maken over aanvullende wensen zoals turbine type

worden bedrijven gevraagd om een

en mitigerende maatregelen. Als sprake is van aanvullende voorwaarden

offerte in te dienen.

(bijvoorbeeld het type turbine en de wijze waarop ze geëxploiteerd worden) bij
de verpachting, waarbij de gemeente een economisch belang heeft, dan moet
de verpachting of verkoop worden aanbesteed.
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Conclusie: ruimtelijke kaders en mogelijkheden voor
aanvullende eisen
In wet- en regelgeving zijn diverse normen vastgelegd om veiligheids-,
gezondheidsrisico’s, hinder en overlast tot een, volgens de Nederlandse
wetgever, acceptabel niveau te minimaliseren. In het begin van dit hoofdstuk
zijn deze normen visueel toegelicht op basis van de dimensies van een fictieve
windturbine. In wet- en regelgeving zijn soms mogelijkheden aangegeven
waarop een gemeente invloed heeft op de normen. Deze mogelijkheden zijn:
•

•
•

Indien een object of gebouw niet gedefinieerd is volgens de wet als

Beperkt kwetsbare objecten zijn onder

kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object mag de gemeente zelf een afweging

andere verspreid liggende woningen,

maken voor een minimum veiligheidsafstand.

sporthallen en kantoren. Kwetsbare

De gemeente mag een beperkt kwetsbaar object als kwetsbaar object

objecten zijn dicht op elkaar gelegen

behandelen.

woningen, ziekenhuizen, scholen en

De gemeente kan toekomstige plannen voor bouw van (beperkt) kwetsbare

grote kantoorgebouwen.

objecten aanpassen door het bestemmingsplan te veranderen.

In bijlage 5 is meer informatie over de
normen, inclusief links naar wet- en

De gemeente kan vanuit een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rol
op verschillende manieren aanvullende eisen vast te stellen bovenop de
landelijke normen. In onderstaande tabel worden de belangrijkste instrumenten
uiteengezet.

Onderdeel

Instrument
(afzonderlijk of in combinatie in te zetten)

Locatie

Structuurvisie, bestemmingsplan

Hoogte en afmetingen

Structuurvisie, bestemmingsplan,
omgevingsvergunning

Mitigerende maatregelen
(bv. geluid, gezondheid,
vogeltrek)

Structuurvisie, bestemmingsplan,
omgevingsvergunning

Mogelijkheid tot
financiële participatie

Structuurvisie (doorwerking naar
bestemmingsplan), maar alleen als er nog geen
concrete initiatieven / toezeggingen bestaan

Type windturbine

Aanbesteding, erfpacht

Snelheid van bouwen

Aanbesteding, erfpacht

Verdeling van de
opbrengsten

Aanbesteding, erfpacht
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ROL GEMEENTE

Wat zijn de belangrijke voorwaarden (do’s en don’ts) om de
maatschappelijke acceptatie van opwekking van energie door
windturbines te vergroten en welke rol kan de gemeente innemen?

Paragrafen
•

Invulling rol gemeente
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•

Visie- en planvorming voorafgaand aan concrete initiatieven
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•

Maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers ondersteunen

•

bij realisatie
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Invulling rol gemeente
Gemeenten hebben minimaal een rol te spelen als bevoegd gezag bij
windparken tot 5 MW (zie bevoegd gezag). De gemeente maakt windprojecten

De raadswerkgroep windenergie heeft

planologisch mogelijk en verleent de omgevingsvergunning. Daarnaast heeft

een windpark in Nijmegen en Houten

de gemeente een verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen voor

bezocht. Factoren die van belang

maatschappelijk onaanvaardbare effecten van nieuwe ontwikkelingen.

waren bij het realiseren van deze
parken waren:

Daar waar vanuit het energiebeleid doelen zijn gesteld om windturbines te

•

neer.

realiseren, ligt een actieve opstelling voor de hand. Die krijgt vorm in:
•

•

Visie- en planvorming.

•

Maatschappelijke partners, omwonenden en initiatiefnemers ondersteunen.

Realiseer een park in co-creatie
tussen burgers en ontwikkelaars.

•

Betrek bewoners zodra een
locatie in beeld komt als mogelijk

De ervaring leert dat belangrijke succesvoorwaarden liggen in vroegtijdige,

geschikt voor windturbines.

open communicatie waarin burgers kunnen participeren in planontwikkelingen
en een eerlijke verdeling van lusten en lasten (financiële participatie en

Zet een duidelijke energie ambitie

•

Investeer in een procesmanager
voor alle omwonenden en

compensatie).

belangen.
Lees meer over de parken in de

Visie- en planvorming voorafgaand aan concrete

verslagen van de werkbezoeken.

initiatieven
Onderzoek naar draagvlak voor ruimtelijk- en milieubeleid, ook wel

Zie onder meer

omgevingsbeleid, laat zien dat het vroegtijdig betrekken van bewoners

•

L. Dreijerink | H. Kruize | I. van

en gebruikers allereerst de kwaliteit van de plannen ten goede komt. Niet

Kamp, 2008, Burgerparticipatie

verwonderlijk, want op deze manier komt relevante gebiedskennis beschikbaar

in beleidsvorming, Resultaten

om in de plannen te verwerken. Daarnaast neemt het draagvlak toe doordat

van een verkennende

bewoners die zich tijdig gehoord weten, eerder begrip hebben voor keuzes

literatuurreview, p 16, RIVM
Briefrapport 830950003/2008

die niet direct eigenbelang zijn. Als mensen zonder betrokkenheid worden
geconfronteerd met dergelijke keuzes zal weerstand het proces gaan

•

Judith E. Innes & David E.

domineren. Deze inzichten hebben ertoe geleid dat in de nieuwe Omgevingswet

Booher; 2005, Reframing public

vroegtijdige participatie de norm is. Of zoals ook wel wordt gezegd: van

participation: strategies for the

‘inspraak naar voorspraak’.

21st century; P 419-436

Als de gemeente in haar Omgevingsvisie de doelen voor (wind)energie in een
open planproces meeweegt, kan proactief worden ingespeeld op kansen voor
koppeling aan andere doelen en kan de afweging met andere belangen op een
zorgvuldige manier plaatsvinden.
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Visievorming en het proces van integrale afweging biedt ook de mogelijkheid om:
•

Ruimte te creëren met eigen grondposities, of mee te koppelen met andere
ontwikkelingen.

•

Financiële participatie in windprojecten als voorwaarde te stellen (zie ook
publiekrechtelijke rol van gemeente).

Maatschappelijke partners en initiatiefnemers
ondersteunen bij realisatie

Een voorbeeld is de Gedragscode

Als er concrete initiatieven aan de orde zijn, kan de gemeente initiatiefnemers en

door de Nederlandse WindEnergie

maatschappelijke partners actief helpen door:

Associatie, de gezamenlijke natuur- en

•

Partijen bij elkaar te brengen.

milieufederaties, de Stichting Natuur

•

Onderzoek uit te voeren of te financieren.

& Milieu en Greenpeace Nederland).

•

Gedragscodes af te spreken die betrokken partijen bindt.

Acceptatie & Participatie
Windenergie op land (ondertekend

In diverse gemeenten zijn procesmanagers aangesteld om onafhankelijk en

Een ander voorbeeld is de

zonder schijn van belangenverstrengeling, deze rollen te vervullen.

Gedragscode Windenergie op
land van de belangenvereniging

Aandachtspunten (die ook in de gedragscode kunnen terugkomen) zijn:

omwonenden windturbines (NLVOW).

•

‘De burger’ bestaat niet en ieder project vraagt maatwerk. Het is van belang te

Deze gaat op onderdelen verder dan

onderzoeken welke benadering de gegeven situatie nodig heeft.

de voorgenoemde gedragscode. De

Tijdig informeren: Transparantie en goede communicatie zijn essentieel voor

gemeente kan ook met partijen een

draagvlak bij een lokaal windproject. Goed geïnformeerde omwonenden

eigen gedragscode opstellen, zoals

staan in het algemeen positiever tegenover windenergie en zijn de lokale

het voorbeeld Emmen laat zien (zie

ambassadeurs van een project. Gebrek aan kennis leidt vaak tot achterdocht

vraag C). Deze Gedragscode stelt

en weerstand.

eisen ten aanzien van de omgang

Betrek omwonenden: Het inbedden van een project in de lokale gemeenschap

met 1) minimalisering overlast,

kan wonderen doen. Betrek daarom omwonenden vroeg en als volwaardige

2) compensatie en planschade,

gesprekspartners. Betrokkenheid is niet hetzelfde als de beslissende stem.

3) omgangsafspraken en 4)

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. Betrokkenheid

meeprofiteren.

•

•

kan op veel manieren ontstaan. Laagdrempelige informatie en maatwerk in
participatievormen zijn sleutelbegrippen.
•

•

Financiële participatie: Als de gemeenschap en omwonenden financieel
kunnen profiteren van een windenergieproject is het draagvlak meestal vele

Een recent voorbeeld van financiële

malen groter dan bij projecten van marktpartijen op afstand. Als mensen

participatie is de Green Deal

groene stroom tegen gereduceerd tarief kunnen krijgen, geld kunnen

Windenergie A16-zone. Hier wordt

verdienen, of zien dat baten worden geïnvesteerd in publieke voorzieningen of

25% van de windturbines beschikbaar

gebiedskwaliteit, hebben ze baat bij een succesvol project.

gesteld aan de lokale gemeenschap.

Blijf communiceren: Ook als de windturbines draaien blijft de behoefte aan

Potentiële bouwers van windturbines

informatie bestaan: hoeveel leveren de turbines op en waarom staan ze stil

hebben deze overeenkomst gesloten

terwijl het waait? Informeren kan bijvoorbeeld via lokale kranten, een website

met de gemeenten Breda, Drimmelen,

of app en door het organiseren van een bijeenkomst. Denk ook aan de inzet

Moerdijk en Zundert. Bewoners

van social media.

kunnen financieel participeren,
maar ook kan de opbrengst van de
windturbines worden gebruikt voor
woningisolatie, LED verlichting of
het verlagen van energielasten van
sportverenigingen.

43

VRAAG D: ROL GEMEENTE

NAAR
INHOUDSOPGAVE

Conclusie:
mogelijke rollen voor de gemeente Apeldoorn
•

De gemeente Apeldoorn heeft ten minste een rol om de realisatie

Voor meer informatie over de rol

van windprojecten planologisch mogelijk te maken en haar burgers te

van de gemeente zie Handreiking

beschermen voor maatschappelijk onaanvaardbare effecten van nieuwe

Participatiemodellen Wind op land

ontwikkelingen.
•

Een actieve opstelling van de gemeente Apeldoorn ligt voor de hand gezien
het energiebeleid met ambitieuze doelen en de concept gebiedsvisie
Beekbergsebroek met de reacties daarop vanuit bewoners en organisaties.
Een actieve rol kan bestaan uit onder andere:
• Visie en planvorming
• Maatschappelijke partners, omwonenden en initiatiefnemers
ondersteunen.
• Het vroegtijdig betrekken van bewoners.

Als er concrete initiatieven aan de orde zijn, kan de gemeente initiatiefnemers,
omwonenden en maatschappelijke partners actief helpen door:
•

Partijen bij elkaar te brengen.

•

Onderzoek uit te voeren of te financieren.

•

Gedragscodes af te spreken die betrokken partijen bindt.
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vraag E

GESCHIKTHEID VOOR
WINDENERGIE

Hoe geschikt is gemeente Apeldoorn als plek voor opwekking van
windenergie?

Paragrafen
•

Quick-scan vanuit ruimtelijk perspectief
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•

Onderzoek met modellen

48

•

Resultaat model A
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•

Resultaat model B
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•

Resultaat model C
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•

Conclusie: geschiktheid gemeente Apeldoorn voor windenergie
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Quick-scan vanuit ruimtelijk perspectief
De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie maakt de
energievoorziening veel meer zichtbaar. Zeker windturbines hebben grote
ruimtelijke impact. Door hun hoogte voegen ze zich niet tot een samenhangend
geheel met landschappelijke elementen zoals bomenrijen of bosjes. Ze
vormen een eigen, autonome toevoeging aan het landschap. Daarom moet
goed worden afgewogen waar die toevoeging wel of niet past, en vraagt de
precieze opstelling van turbines altijd om een zorgvuldig ontwerp. Het is aan de
gemeente om dit in het omgevingsbeleid te regelen. Regionale afstemming is
hierbij altijd gewenst.
Voor het raadsonderzoek is een ruimtelijke quick-scan uitgevoerd op basis

Deze provinciale kaders zijn te vinden

van provinciale kaders. In deze provinciale kaders wordt benoemd dat locaties

in de Omgevingsvisie van december

bij voorkeur worden gecombineerd met andere, intensieve functies in een

2016 (Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2.1).

gebied, zoals (hoofd)infrastructuur, regionale bedrijventerreinen en intensieve
landbouwgebieden (o.a. glastuinbouw). Met experts vanuit de gemeente en
bureau Wing is vanuit deze kaders bepaald waar vanuit dit ruimtelijk perspectief
(on)mogelijkheden zijn voor windturbines in Apeldoorn.
Landschapstypen
Om de kaders op Apeldoorn te kunnen leggen is bekeken welke ruimtelijke
verschillen, ofwel landschapstypen, voorkomen in Apeldoorn. Apeldoorn kent
een aantal verschillende landschapstypen. Zes daarvan zijn tijdens de quick-

Voor de inhoudelijke beschrijving

scan nader geanalyseerd (zie kaart volgende pagina):

van de landschapstypen is gebruik

•

Enken: bijzondere open ruimtes langs de beboste Veluwerand met de

gemaakt van het Groot Apeldoorns

daarin gelegen dorpen. Het zijn recreatief aantrekkelijke gebieden door de

Landschapskookboek

afwisseling van open en beslotenheid, dorpen en landschap.
•

Beekdalen: landschappen die zijn gevormd rond de beken die afstromen
van de hoger gelegen Veluwe naar de IJssel.

•

Kampenlandschap: van oorsprong kleinschalig landschap waar houtwallen
kleine bolle akkers omzomen. De kwaliteit hiervan is sterk afgenomen
doordat veel houtwallen, laanbeplanting en kleine bosopstanden zijn
verdwenen door schaalvergroting van de landbouw.

•

Kamerstructuren: redelijk open gebieden op voormalige heidegronden,
waar lanen en houtwallen een soort kamerstructuur vormen.

•

Broeklanden: relatief jonge ontginningen van oorspronkelijk natte
(veen)gebieden met ‘weidse weides’; grote open ruimten met rechte
kavelstructuren, omsloten door het grilliger Kampenlandschap.

•

Veluwe: bosgebied met grote natuurlijke, maar ook cultuurhistorische
waarde (historisch gebruik voor bos- en landbouw, begrazing). Grote
kwaliteit is de afwezigheid van bebouwing.
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Landschapstypen van Apeldoorn en de ruimtelijke quick-scan voor windturbines

Kwetsbare overgangszone.

Overgangszone gekenmerkt door

Veel variatie, cultuurhistorische

kleinschaligheid, beschermd

relicten in de omgeving en

dorpsgezicht en recreatieve ambities.

recreatieve ambities.

Uitloopgebieden langs stad en
snelweg in minder kwetsbare
landschappen.
Vanuit ruimtelijk perspectief
kunnen windturbines een kans zijn
Het combineren van
In specifieke situaties zijn windturbines op

als opbrengsten benut worden om

windturbines met andere

de Veluwe denkbaar. Bijvoorbeeld als

landschappelijke kwaliteiten te

intensieve functies, zoals

autonoom cluster, of windturbines in de

versterken.

een bedrijventerrein, kan

nabijheid van de A1.

de beleving van het
gebied onderstrepen.

Windturbines kunnen mogelijk iets
toevoegen aan de identiteit van het
op zichzelf staande defensieterrein
bij transformatie.
Ruimtelijk kwetsbaar beekdal.
Vormt een unieke verbinding
tussen Veluwe en IJssel.

Overgangszone gekenmerkt

RUIMTELIJKE QUICK-SCAN
VOOR WINDTURBINES

door kleinschaligheid en
recreatieve ambities.

Ruimtelijk kansrijk gebied

Ruimtelijk kwetsbaar gebied
,

,

,

ilometers

LANDSCHAPSTYPEN
BEEKDALEN

ENKEN

VELUWE

Brengen het water van de

Oude akkerbouwcomplexen op de

Aaneengesloten bosgebied

Hoge Veluwe naar buiten.

overgangszone van hoog naar

met heidevelden,

Meanderende, open ruimtes,

laag.

zandverstuivingen en

omsloten door beplanting.

Liggen als aaneengesloten open

landbouwenclaves.

N

gebied onder de bosrand.

BROEKLANDEN

KAMERSTRUCTUREN

KAMPENLANDSCHAP

Kenmerkend open en lage, natte

Redelijk open gebieden waar

Bol en hoger gelegen akkers,

gebieden. Planmatige ontginning

lanen en houtwallen een

omzoomd door houtwallen,

heeft gezorgd voor rechtlijnige

kamerstructuur geven.

bosjes, lanen en boerderijen

ontginningsstructuur.

Voornamelijk voormalige natte

die als kransen om de lage

of droge heidegronden, zijn nu

delen heen liggen.

vrij vlak en onvruchtbaar.

47

VRAAG E: GESCHIKTHEID VOOR WINDENERGIE

NAAR
INHOUDSOPGAVE

Ruimtelijke inpassing windturbines Apeldoorn
De verschillende landschapstypen verhouden zich door hun karakteristiek,
kwetsbaarheid en ruimtelijke dynamiek op verschillende manieren tot de
plaatsing van windturbines. In grote lijnen onderscheiden we:
•

De enken en beekdalen: door hun openheid en cultuurhistorische
karakteristiek lijken deze landschappen kwetsbaar voor windturbines. Dit

•

•

zijn in de praktijk ook vaak gebieden in de kleinschalige en gevarieerde

Tijdens dit onderzoek is door middel

overgangszone van de Veluwe. Voor deze overgangszone zijn ook vaak

van een ruimtelijke quick-scan

hoge recreatieve ambities.

een eerste aanzet gedaan voor

Broeklanden: De open structuren en rationele verkaveling van de

kansrijke en kwetsbare gebieden

broeklanden ten oosten van het Apeldoorns kanaal kunnen een ruimtelijke

voor windturbines in Apeldoorn. Meer

aanleiding geven voor windturbines om bij aan te sluiten. Verder onderzoek

onderzoek is nodig om uitsluitsel te

is nodig of autonome clusters van turbines hier passen. Daarnaast kan

geven. Belangrijk onderdeel hierbij is,

onderzocht worden of een functionele koppeling gemaakt kan worden met

met betrokkenen het gesprek voeren

de grootschalige en duurzame kalverstallen bij Uddel.

over ruimte en landschap. Hiervoor

Veluwe: In specifieke situaties zijn windturbines vanuit ruimtelijk perspectief

kunnen de diverse ‘kookboeken’ die

denkbaar. Bijvoorbeeld als autonoom cluster, of windturbines in de

de gemeente heeft ontwikkeld als

nabijheid van de A1. Dit vraagt om zeer zorgvuldig ontwerpen, afstemmen

basis gebruikt worden.

en monitoren.
•

De kampenlandschappen en kamerstructuren: deze lijken zich het meest
te lenen voor plaatsing van turbines. Deze gebieden zijn relatief minder
kwetsbaar, hoewel de beleving op lokale schaal wel degelijk aangetast kan
worden. Door slim ruimtelijk ontwerp kan de zichtbaarheid van de turbines
worden verkleind en de beleving van de turbines gunstig worden beïnvloed.
In deze landschapstypen kunnen beplantingsstructuren hier een belangrijke
rol in spelen. Buiten het gebied blijven windturbines door hun grote hoogte
zichtbaar. Vanuit ruimtelijk perspectief kunnen windturbines een kans
zijn, als opbrengsten benut worden om landschappelijke kwaliteiten te
versterken. Dit geldt te meer in de ruimtelijk dynamische uitloopgebieden
ten zuiden en oosten van de stad. Het vraagt om integrale planontwikkeling
waarin landschapsontwikkeling (beplantingsstructuren, natuur), versterking
van beleefbaarheid, routestructuren en andere voorzieningen, wordt
gecombineerd met de plaatsing van turbines.

Deze resultaten zijn meegewogen in een van de modellen (model C, zie
volgende paragraaf) om te bepalen welke bijdrage windenergie aan de
energievoorziening van Apeldoorn kan bieden.

Onderzoek met modellen
Om te bepalen of de gemeente Apeldoorn geschikt is voor windenergie is
een onderzoek met modellen uitgevoerd. Deze modellen zijn opgebouwd uit

De normen worden toegelicht bij

verschillende landelijke normen en praktijkervaringen. Door in het model deze

ruimtelijke kaders.

samen op een kaart van de gemeente te leggen wordt zichtbaar waar
windturbines wel en niet mogelijk lijken. De resultaten kunnen gebruikt worden

Van model C zijn ter illustratie twee

om beleidskeuzen te maken. Nader onderzoek op locaties zal altijd nodig zijn

variaties gemaakt. Deze variaties

om te bepalen of ze daadwerkelijk (on) geschikt zijn.

laten zien wat het effect is als natuur,
respectievelijk vliegveld Teuge niet
als beperking wordt meegenomen
in de analyse. Deze kaarten staan in
bijlage 6.
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Er zijn drie modellen gemaakt: A, B en C. In alle modellen zijn de gangbare
normen als uitgangspunt meegenomen: veiligheidsrisico’s voor kwetsbare
objecten, het obstakelbeheergebied van vliegveld Deelen, het veiligheidsgebied
rondom vliegveld Teuge en risicozonering van ondergrondse buisleidingen,
wegen en hoofdspoorwegen. Model A en B zijn verder opgebouwd volgens
huidige landelijke normen en praktijkervaringen om te laten zien wat de effecten
in Apeldoorn zijn. Ten opzichte van model A, gaat de geluidsnorm in model B
nog een stap verder: een afstand van 500 meter tot woningen in de bebouwde
kom wordt ook toegepast op woningen buiten de bebouwde kom. Model C is
bedoeld om te laten zien wat de mogelijkheden zijn als enkele gangbare normen
minimaal worden ingevuld of niet worden meegenomen. Dit is verder aangevuld
met ruimtelijk kansrijke gebieden. Deze locaties zijn voortgekomen uit de

Zie vraag B, windturbine voor

ruimtelijke quick-scan.

beperkingen analyse.

Onderstaande tabel laat de opbouw van de modellen zien. Als de invulling van
een norm verschilt tussen de modellen is de rij gemarkeerd. De normen zijn
gebaseerd op een fictieve windturbine met een ashoogte van 160 meter, een
rotordiameter van 141 meter en een tiphoogte van 230,5 meter. In bijlage 7 is
het mogelijk een eigen model op basis van de gemaakte lagen samen te stellen.
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Type norm

Model A

Model B

Model C

Kwetsbaar object*

230,5 m

230,5 m

230,5 m

Beperkt
kwetsbaar object

230,5 m

230,5 m

70,5 m

Geprojecteerde
objecten

Niet meegenomen:
gemeente kan zelf
bestemmingsplan wijzigen

Niet meegenomen:
gemeente kan zelf
bestemmingsplan wijzigen

Niet meegenomen:
gemeente kan zelf
bestemmingsplan wijzigen

BEVI-bedrijven

Niet meegenomen. Nader
locatie onderzoek moet
uitwijzen of er ruimte is
binnen huidige Quality Risk
Assessments.

Niet meegenomen. Nader
locatie onderzoek moet
uitwijzen of er ruimte is
binnen huidige Quality Risk
Assessments.

Ruimtelijk kansrijke gebieden
zijn meegenomen. Deze
locaties zijn voortgekomen
uit de ruimtelijke quick-scan.

Geluidszone*

500,0 m
Voor woningen binnen
bebouwde kom

500,0 m
Voor woningen binnen en
buiten bebouwde kom

500,0 m
Voor woningen binnen
bebouwde kom

Slagschaduw

Geen aanvullende
afstandsbeperking
meegenomen.

Geen aanvullende
afstandsbeperking
meegenomen.

Geen aanvullende
afstandsbeperking
meegenomen.

Vliegveld Deelen

Obstakelbeheergebied met
hoogtebeperking uitgesloten

Obstakelbeheergebied met
hoogtebeperking uitgesloten

Obstakelbeheergebied met
hoogtebeperking uitgesloten

Vliegveld Teuge

5.100,0 m

5.100,0 m

5.100,0 m

Radar

Niet meegenomen: radar
leidt in eerste instantie
niet tot differentiatie van
meer of mindere mate van
geschiktheid in gemeente
Apeldoorn.

Niet meegenomen: radar
leidt in eerste instantie
niet tot differentiatie van
meer of mindere mate van
geschiktheid in gemeente
Apeldoorn.

Niet meegenomen: radar
leidt in eerste instantie
niet tot differentiatie van
meer of mindere mate van
geschiktheid in gemeente
Apeldoorn.

Bovengrondse
hoogspanning
infrastructuur

230,5 m

230,5 m

Niet meegenomen

Ondergrondse
buisleidingen

230,5 m

230,5 m

230,5 m

Wegen (alleen
rijkswegen)

70,5 m

70,5 m

70,5 m

Hoofdspoorweg
(niet museumlijn)

78,35 m

78,35 m

78,35 m

Natuur

Natura 2000 gebieden
uitgesloten, GNN uitgesloten
behalve gebieden die door
provincie zijn aangewezen
als ‘onder voorwaarden
mogelijk’

Natura 2000 gebieden
uitgesloten, GNN uitgesloten
behalve gebieden die door
provincie zijn aangewezen
als ‘onder voorwaarden
mogelijk’

Ruimtelijk kansrijke gebieden
zijn meegenomen. Deze
locaties zijn voortgekomen
uit de ruimtelijke quick-scan.

Overig

Geen

Geen

Ruimtelijk kansrijke gebieden
zijn meegenomen. Deze
locaties zijn voortgekomen
uit de ruimtelijke quick-scan.
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Resultaat Model A

e gearceerde gebieden tonen waar
windenergie volgens het modelonderzoek
mogelijk lijkt. In model A is dit
1,

hectare,

van de oppervlakte van Apeldoorn.

N
,

,

,

ilometers

De tabel op p. 50 geeft het overzicht van normen weer.
Hieronder staan de normen waarvan de invulling tussen
de modellen verschilt.

Geluidszone

500,0 meter

Bovengrondse

Voor woningen binnen

hoogspanning

bebouwde kom

infrastructuur

230,5 meter

Natuur

Beperkt
kwetsbaar

230,5 meter

Natura 2000-gebieden uitgesloten, GNN

object

uitgesloten behalve gebieden die door
provincie zijn aangewezen als ‘onder
voorwaarden mogelijk’
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Resultaat Model B

e gearceerde gebieden tonen waar
windenergie volgens het modelonderzoek
mogelijk lijkt. In model B is dit
ongeveer ,

hectare,

van de oppervlakte van Apeldoorn.

N
,

,

,

ilometers

De tabel op p. 50 geeft het overzicht van normen weer.
Hieronder staan de normen waarvan de invulling tussen
de modellen verschilt.

Geluidszone

500,0 meter

Bovengrondse

Voor woningen binnen

hoogspanning

en buiten de bebouwde

infrastructuur

230,5 meter

kom
Beperkt
kwetsbaar

Natura 2000-gebieden uitgesloten, GNN
230,5 meter

Natuur

object

uitgesloten behalve gebieden die door
provincie zijn aangewezen als ‘onder
voorwaarden mogelijk’
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Resultaat Model C

e gearceerde gebieden tonen waar
windenergie volgens het modelonderzoek
mogelijk lijkt. In model
ongeveer ,
Apeldoorn.

is dit 1.

hectare,

van de oppervlakte van
it is dus exclustief de ruimtelijk

kansrijke gebieden, en ook de ruimtelijk
kwetsbare gebieden zijn hier niet van afgehaald.
Ruimtelijk kansrijk gebied
it is een extra kansrijk gebied t.o.v. modelonderzoek, benoemd
tijdens de ruimtelijke uick scan. nkele hiervan zijn gebieden die
op dit moment door wet en regelgeving worden beperkt.
e beperkingen zijn o.a. vliegveld euge en natuur.
N

Ruimtelijk kwetsbaar gebied
eze gebieden zijn tijdens de ruimtelijke uick scan als kwetsbare
gebieden benoemd voor windturbines.

,

,

,

ilometers

De tabel op p. 50 geeft het overzicht van normen weer.
Hieronder staan de normen waarvan de invulling tussen
de modellen verschilt.

Geluidszone

500,0 meter

Bovengrondse

Voor woningen binnen

hoogspanning

bebouwde kom

infrastructuur

70,5 meter

Natuur

Kansrijke gebieden vanuit

Beperkt
kwetsbaar

Kansrijke gebieden vanuit
ruimtelijke quick-scan meegenomen
53

ruimtelijke quick-scan
meegenomen

object

Overig

Niet meegenomen in de analyse
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Conclusie: geschiktheid gemeente Apeldoorn voor
windenergie
•

Om te bepalen hoe geschikt de gemeente Apeldoorn is voor opwekking van
windenergie is een ruimtelijke quick-scan en een onderzoek op basis van
modellen uitgevoerd.

•

In de ruimtelijke quick-scan is op basis van provinciale kaders gekeken
naar (on)mogelijkheden voor windturbines in Apeldoorn. Deze resultaten
zijn meegewogen om te bepalen welke bijdrage windenergie aan de
energievoorziening van Apeldoorn kan bieden.

•

Voor het modelonderzoek zijn modellen opgebouwd uit verschillende
landelijke normen. Door in een model deze samen op een kaart van de
gemeente te leggen wordt zichtbaar waar windturbines wel en niet mogelijk
lijken. In totaal zijn drie modellen gemaakt. In bijlage 7 is het mogelijk een
eigen model op basis van de gemaakte lagen samen te stellen.

•

De resultaten van het modelonderzoek geven een indicatie waar
windturbines ongeschikt en geschikt lijken in de gemeente. De resultaten
tonen dat tussen de 20 en 1.900 hectare (0,06% - 5,5%) van de gemeente
geschikt lijkt voor windenergie.

•

De modellen maken inzichtelijk welk effect verschillende normen hebben op
het gebied dat ongeschikt of geschikt lijkt binnen de gemeente. In de tabel
op de volgende twee pagina’s wordt elke beperking toegelicht en enkele
conclusies getrokken.
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Type norm

Omschrijving effect norm

Kwetsbaar object

•
•

Beperkt kwetsbaar
object

•
•

•

•

Deze beperking geeft een goed beeld waar windturbines ongeschikt zijn
binnen de gemeente.
In het modelonderzoek is op basis van open data bepaald wat kwetsbare
objecten zijn. Nader locatie onderzoek kan uitwijzen dat er meer of minder
objecten kwetsbaar zijn.
Deze beperking geeft een goed beeld waar windturbines ongeschikt zijn
binnen de gemeente.
In het modelonderzoek is op basis van open data bepaald wat beperkt
kwetsbare objecten zijn. Nader onderzoek kan uitwijzen dat er meer of
minder objecten kwetsbaar zijn.
In het modelonderzoek is niet meegenomen dat kwetsbare objecten die
onderdeel van de installatie (windpark) zijn geen beperking vormen. Het
gebied dat geschikt is voor windenergie kan in werkelijkheid dus groter zijn.
De gemeente mag beslissen om beperkt kwetsbare objecten als kwetsbare
objecten te behandelen. Indien de gemeente dit doet wordt 8.200 hectare
extra grondgebied ongeschikt voor windenergie.

Geprojecteerde
objecten

•
•

Geprojecteerde objecten zijn niet meegenomen in het modelonderzoek.
Als bevoegd gezag kan een gemeente een bestemmingsplan aanpassen en
derhalve projecties toevoegen of verwijderen.

BEVI-bedrijven

•

BEVI-bedrijven (voor dit onderzoek alle bedrijfsterreinen) zijn niet
uitgesloten als beperking in dit onderzoek. Nader locatie onderzoek moet
uitwijzen of er ruimte is binnen huidige Quality Risk Assessments.
Vanuit de ruimtelijke quick-scan, landelijke inpassingsstrategieën voor
windenergie en vanuit praktijkervaring zijn bedrijventerreinen vaak geschikte
locaties voor windenergie. Locatieonderzoek is nodig om te bepalen of deze
terreinen geschikt of ongeschikt zijn.

•

Geluidszone

•

•

•
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De beperking met het meeste impact op het oppervlak (on)geschikt
gebied is de geluidszone. Voor dit onderzoek is een zone van 500 meter
gehanteerd. In modellen A en C is deze afstand alleen gehanteerd voor
woningen in de bebouwde kom, in model B ook voor woningen buiten de
bebouwde kom. Via het interactieve model in bijlage 7 is te zien dat ook bij
een afstand van 400 meter tot woningen binnen en buiten de bebouwde een
haast overeenkomstig gebied ongeschikt lijkt (ten opzicht van een zone van
500 meter). Een zone van 1.000 meter zorgt ervoor dat de gehele gemeente
ongeschikt is.
In de praktijk is vaak meer mogelijk dan blijkt uit gemiddelde geluidszones
zoals in dit onderzoek gehanteerd zijn. Locatieonderzoek en mitigerende
maatregelen kunnen leiden tot een groter gebied dat geschikt lijkt. In het
modelonderzoek is niet meegenomen dat kwetsbare objecten die onderdeel
van de installatie (windpark) zijn geen beperking vormen. Het gebied dat
geschikt is voor windenergie kan in werkelijkheid dus groter zijn.
In dit onderzoek is niet het effect van snelwegen of geluidswallen
meegewogen. Nader onderzoek zou de effecten hiervan moeten duiden op
de ervaren geluidshinder bij omwonenden.
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Type norm

Omschrijving effect norm

Slagschaduw

•

•

Vliegveld Deelen

•
•

Voor slagschaduw zijn geen aanvullende afstandsbeperkingen (naast
kwetsbaar, beperkt kwetsbaar en geluid) meegenomen. In de praktijk
blijkt dat de afstanden door de andere beperkingen, in combinatie met
maatregelen om overlast te reduceren, voor de wettelijke normen voldoende
zijn.
In het modelonderzoek is niet meegenomen dat kwetsbare objecten die
onderdeel van de installatie (windpark) zijn geen beperking vormen. Het
gebied dat geschikt is voor windenergie kan in werkelijkheid dus groter zijn.
Deze beperking geeft een goed beeld waar windturbines ongeschikt zijn
binnen de gemeente.
Het ministerie van Defensie wil vliegveld Deelen beschikbaar houden, het
is dus niet te verwachten dat deze beperking in de nabije toekomst zal
veranderen.

Vliegveld Teuge

•

Deze beperking geeft een goed beeld waar windturbines momenteel
ongeschikt zijn binnen de gemeente. Specifiek onderzoek kan duiden of
kleinere turbines of specifieke locaties toch mogelijkheden bieden.

Radar

•

Radar(verstoring) is niet meegenomen in het model onderzoek. Radar
leidt in eerste instantie niet tot differentiatie van meer of mindere mate van
geschiktheid in gemeente Apeldoorn.

Bovengrondse
hoogspanning
infrastructuur

•

Deze beperking geeft een goed beeld waar windturbines in mindere mate
geschikt zijn binnen de gemeente.
Locatie onderzoek kan uitwijzen dat deze gebieden toch geschikt kunnen
zijn voor windturbines.

Ondergrondse
buisleidingen

•

•

•
Wegen

•
•

Hoofdspoorweg

•
•

Deze beperking geeft een goed beeld waar windturbines in mindere mate
geschikt zijn binnen de gemeente.
Locatie onderzoek kan uitwijzen dat deze gebieden toch geschikt kunnen
zijn voor windturbines.
Deze beperking geeft een goed beeld waar windturbines ongeschikt zijn
binnen de gemeente.
Locatieonderzoek kan uitwijzen dat het gebied dat ongeschikt is groter is
dan uit het modelonderzoek blijkt.
Deze beperking geeft een goed beeld waar windturbines in mindere mate
geschikt zijn binnen de gemeente.
Locatieonderzoek kan uitwijzen dat het gebied dat ongeschikt is groter is
dan uit het modelonderzoek blijkt.

Natuur

•

In modellen A en B zijn natuurgebieden als ongeschikt voor windturbines
aangemerkt. In model C zijn vanuit de ruimtelijke quick-scan enkele
potentieel geschikte gebieden aangemerkt. Vanuit groene wet- en
regelgeving blijkt immers plaatsing van windturbines niet onmogelijk. De
inschatting van experts is echter dat realisatie van windturbines in deze
gebieden niet eenvoudig zal zijn.

Overig / algemeen

•

De keuze voor een kleinere windturbine dan de fictieve turbine gebruikt
voor dit model onderzoek zal leiden tot kleinere afstanden tot objecten en
derhalve een groter gebied dat geschikt lijkt.
Op basis van expert oordeel zijn enkele gebieden als kansrijk voor
windturbines aangemerkt. Deze gebieden zijn in model C meegenomen.
Locatie onderzoek moet uitwijzen of deze gebieden ook in werkelijkheid
geschikt zijn.

•
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Inzichten raadsonderzoek voor Beekbergsebroek
Op 15 januari 2015 besluit de gemeenteraad van Apeldoorn voor een ontwikkelrichting voor
Beekbergsebroek waarin duurzame energieopwekking, natuur en recreatie centraal staan.
Mede hierdoor onderzoekt duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (deA) samen met De Wolff
Nederland Windenergie (WNW) de mogelijkheden voor het plaatsen van drie windturbines in
Beekbergsebroek. Lees meer over de ondernomen stappen op de website van deA en de
gemeente Apeldoorn.
Volgens het nu voorliggende rapport van de raadswerkgroep kunnen onder bepaalde voorwaarden
windturbines gerealiseerd worden in Beekbergesbroek. Dit is uitgewerkt in enkele modellen waarbij
aannames zijn gedaan voor de voorwaarden waaronder windturbines in Beekbergsebroek (en in
andere delen van Apeldoorn) mogelijk zijn. Het is nu aan de gemeenteraad om – na een dialoog
met de samenleving – beleid vast te stellen hierover. In dit kader is het volgende van belang:
•

Het plan van deA voor het windpark in Beekbergsebroek heeft een vermogen van meer dan
5 MW. Voor een park van die omvang is de provincie het bevoegd gezag voor onder andere
de vergunningverlening. De gemeente kan alleen zelf besluiten nemen indien de provincie
haar bevoegdheden overdraagt aan de gemeente. De provincie kan de bevoegdheid van de
watervergunning en Wet Natuurbeheer vergunning niet overdragen.

•

Als de gemeente een bestemmingsplan niet wil wijzigen of vaststellen ten behoeve van
windenergie, mag de initiatiefnemer de provincie verzoeken om een inpassingsplan. Als de
provincie geen bezwaren heeft vanuit een goede ruimtelijke ordening moet zij aan dit verzoek
voldoen.

•

In dit raadsonderzoek zijn aannames gedaan over de grootte van de turbines en over
afstanden tot andere objecten. De modellenstudie die in dit onderzoek is uitgevoerd toont
aan dat geluid de meest bepalende factor is of windenergie in Beekbergsebroek mogelijk is.
Onderzoek op locatie zal duidelijk moeten maken of de geluidsproductie van windmolens
binnen de wettelijke normen blijft. De gemeente kan overigens aanvullende eisen stellen om
geluidshinder en overlast te verminderen (met andere woorden: mitigerende maatregelen
verplicht stellen).

•

In opdracht van WNW heeft Pondera Consult in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de
geluid en slagschaduw effecten van drie windturbines in Beekbergsebroek. Met behulp
van het hierin gebruikte rekenmodel wordt geconcludeerd dat plaatsing van drie windturbines
van het type Nordex N131/3000 met een ashoogte van 134 meter en een tiphoogte van 199,5
meter mogelijk is; wettelijke normen worden niet overschreden indien enkele geluids- en
slagschaduwmitigerende maatregelen getroffen worden. Het onderzoek van Pondera Consult
met het rekenmodel geeft een nauwkeuriger beeld van de toepasselijke geluidsafstanden voor
Beekbergsebroek dan het rapport van de raadswerkgroep.
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Economische rendabiliteit
Fasen ontwikkeling windpark
Of een investering in een windenergieproject gedaan wordt, is afhankelijk van

Uit tientallen levencyclusanalysen

de inschatting van een initiatiefnemer of de investering voldoende rendement

van moderne windturbines blijkt

oplevert in verhouding tot het risico. De investering bestaat uit de kosten voor

dat de energie die nodig is voor het

de ontwikkel- en voor de aanlegfase van het windpark. De kosten voor de

produceren, opzetten, onderhouden

ontwikkelfase kennen een hoog risicoprofiel. Het is in deze fase onzeker of het

en opruimen binnen een jaar door

windpark gerealiseerd kan gaan worden. Onderzoeken moeten nog duiden

molens wordt opgewekt.

of (en hoe) een initiatief mogelijk is en vergunningen en subsidies moeten

Bron: De Correspondent

nog verkregen worden. In de volgende fase, de aanleg van een windpark, is
de investering in absolute bedragen hoger dan in de eerste fase, maar is het
risicoprofiel een stuk lager.
SDE+ subsidie
De investeringen in beiden fasen moeten voor een initiatiefnemer worden

Zonder SDE+ subsidie is het nog

terugverdiend uit de exploitatie van het windpark, ofwel door verkoop van

onrendabel in Nederland op land

elektriciteit. Om meer duurzame energie op te wekken in Nederland is het

windparken te exploiteren.

van belang dat een businesscase aantrekkelijk is voor initiatiefnemers en

Voor meer informatie SDE+ zie rvo.nl

investeerders. Het Rijk heeft daarom voor hen de subsidieregeling SDE+
opgesteld. Deze subsidie is een exploitatiesubsidie waarbij het windpark een

In diverse politieke discussies is

aanvulling op de prijs voor de verkochte stroom ontvangt voor iedere eenheid

gesteld dat windturbines draaien op

van geproduceerde elektrische energie (kWh) gedurende 15 jaar. Deze subsidie

subsidie. Dat geldt echter (deels) ook

wordt gecorrigeerd voor het windaanbod. Dat betekent dat windparken in

voor fossiele energiebronnen. Lees

regio’s met een lagere gemiddelde windsnelheid een hogere subsidie kunnen

hier meer over op:

aanvragen. Windparken in Apeldoorn kunnen in 2017 subsidie aanvragen voor

•
•

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de dienst die de SDE+
subsidieregeling namens het Ministerie van Economische zaken uitvoert. RVO
bepaalt jaarlijks, rekening houdend met de laatste marktontwikkelingen, wat de
maximale subsidie per kWh wordt. Bij deze berekening wordt ervan uitgegaan
dat de initiatiefnemer in staat moet zijn om een rendement van 12% te halen. De
aanname is dat dit rendement aantrekkelijk genoeg is voor de initiatiefnemers
en investeerders om het risico te nemen en de investeringen te doen.
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Overige factoren die businesscase beïnvloeden
De businesscase voor een windpark kan verder beïnvloed worden door beleid
van gemeenten en de omvang van een park.
Duidelijk beleid over locaties en eventuele extra voorwaarden waar initiatieven
aan moeten voldoen creëren duidelijkheid over ontwikkelkosten, doorlooptijd
en het ontwikkel/investeringsrisico. Wanneer aanvullende eisen worden gesteld
ten aanzien van windparken zal dit de businesscase minder aantrekkelijk maken
voor initiatiefnemers. Aanvullende (bovenwettelijke) eisen ten aanzien van
bijvoorbeeld de normen voor geluid, hoogte en/of slagschaduw zullen een direct
negatief effect hebben op de businesscase voor het windpark. In nagenoeg alle
gevallen zullen deze extra eisen leiden tot direct inkomstenverlies. Ook kunnen
deze aanvullende eisen een onzekerheid introduceren welke de financiering
van het windpark bemoeilijkt omdat deze onzekerheid lastig te becijferen is. Als
voorbeeld: het is technisch mogelijk om omwonenden de mogelijkheid te geven
een windpark stil te zetten wanneer er sprake is van een bepaalde mate van
geluidsoverlast. Dit leidt tot een direct verlies van productie. Initiatiefnemers
zullen extra restricties daarom nadrukkelijk in hun investeringsbeslissing
meenemen. Sommige maatregelen kunnen echter ook een positief effect
hebben op de acceptatie van een initiatief. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
voorwaarden voor financiële compensatie of maatregelen om slagschaduw
hinder te voorkomen. Extra eisen kunnen dus zowel de kans op initiatieven
verkleinen als bijdragen aan het verminderen van kosten in de ontwikkelfase.
Een groter park is vanuit een business case bezien aantrekkelijker dan een klein
park met een of enkele windturbines. Met een vergelijkbare voorinvestering
kunnen namelijk meer windturbines worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er
diverse schaalvoordelen, bijvoorbeeld ten aanzien van inkoop van materiaal of
het terugverdienen van de kosten van de netinpassing. Vanuit landschappelijk
perspectief ontstaat landelijk een voorkeur voor opstellingen met meerdere
windturbines. Gehoopt wordt dat dit versnippering van enkele windturbines
voorkomt. Maatschappelijk gezien is er vaak weerstand voor grotere parken met
meerdere turbines. Zeker op land is hier bovendien vaak maar beperkt ruimte
voor.
Geschat rendement in Gemeente Apeldoorn
Op basis van ervaringen in Nederland is een positieve business case voor
windturbines op land te maken in Apeldoorn, met een verwacht rendement
van circa 10% - 12% op het geïnvesteerd vermogen. Het rendement uitgedrukt
in euro’s hangt sterk af van het geïnvesteerde bedrag. De investeringsbedragen
liggen gemiddeld op ongeveer 1,3 tot 1,6 miljoen euro per MW.
Het investeringsbedrag is onder andere sterk afhankelijk van de omvang van
een park, de kosten voor netinpassing, het type windturbine en de aanloop
(onderzoeks-)kosten.
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Van modelresultaten naar aantallen turbines
De drie modellen leveren gebieden op waar windturbines op basis van
de geselecteerde beperkingen per model mogelijk lijken. Voor elk model is
bepaald hoeveel windturbines (Lagerwey L100) vanuit technisch oogpunt
ingepast kunnen worden. Deze inschatting is onder andere gebaseerd op de
grootte van de gebieden, de grootte van de windturbines, onderlinge afstand
tussen windturbines en andere locatieaspecten. Vervolgens is op basis van de
ruimtelijke quick-scan deze bandbreedte verder aangepast. De bandbreedte
vanuit de ruimtelijke quick-scan wordt bepaald door een tot maximaal twee
van de ruimtelijk kansrijke gebieden te nemen. De aantallen windturbines zijn
vervolgens vertaald naar potentiële energieopbrengst in terajoule (TJ) en naar

1 terajoule (TJ) = 0,001 petajoule (PJ) =

de potentiële bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling.

277,8 MWh = elektriciteitsverbruik van
ca. 80 huishoudens

Conclusie modelonderzoek
Het resultaat van het modelonderzoek toont aan dat tussen de 20 en 1.900
hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn geschikt lijkt voor
windenergie. Dit is respectievelijk 0,06% en 5,6% van de oppervlakte van
Apeldoorn. Uitgaande van wet- en regelgeving zijn hierop tussen de 0 en
65 windturbines mogelijk. Indien de gemeente extra eisen stelt wordt deze
bandbreedte 0 tot 17 windturbines.
In de uitvoeringsagenda Apeldoorn Energieneutraal 2017-2020 is in 2030 4%
en op termijn 8% energieopwekking door middel van windenergie voorzien. Het
modelonderzoek toont aan dat vanuit wet- en regelgeving deze percentages
haalbaar lijken. Indien de gemeente extra eisen stelt is de voorziene bijdrage
van windenergie niet zonder meer haalbaar.
De resultaten zijn op de volgende pagina gevisualiseerd.
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Belangrijk: de gegevens in de figuren tonen de
consequenties van keuzen die gemaakt zijn in de modellen.
De figuren tonen geen gewenste aantallen windturbines.
Resultaten kunnen benut worden voor verdere politieke en
maatschappelijke discussie in de gemeente.
Conclusie in beeld
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Alternatieve strategieën voor energieambities
De gemeente Apeldoorn heeft in de uitvoeringsagenda stappen benoemd
om op termijn te koersen op energieneutraliteit. Hierin spelen zowel
energiebesparing als opwekking een belangrijke rol. De opgave is zo groot dat
alle vormen van energiebesparing en -opwekking nodig zijn. De energiemix in
de uitvoeringsagenda geeft aan dat 4% van de energiebehoefte van Apeldoorn
in 2030 opgewekt wordt met windenergie. Deze 4% staat gelijk aan ongeveer
22 Lagerwey L100, 2,5 MW windturbines en 20 windturbines van 3 MW in de
uitvoeringsagenda.
Dat de gemeente ook inzet op windenergie is logisch. Windenergie is

De Rijksdienst voor Ondernemend

momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie in Nederland. Zoals

Nederland (RVO) stelt het maximum

in de vorige paragraaf aangegeven, kan een maximaal SDE+ tarief van 8,5

tarief van de SDE+ subsidie jaarlijks

ct/kWh worden aangevraagd. Ter vergelijk, dit bedrag is significant lager dan

vast. Bij de berekening van het

het maximale SDE+ tarief dat voor zonne-energie kan worden aangevraagd,

tarief wordt ervan uitgegaan dat de

namelijk: 12,5 ct/kWh. Dit verschil ontstaat onder andere door het verschil in

initiatiefnemer in staat moet zijn om

uren dat windturbines en zonnepanelen op vol last elektriciteit produceren;

een rendement van 12% te halen. Een

2.200 versus 950 vollasturen. De verwachting is bovendien dat de kosten voor

hoger SDE+ tarief betekent dus dat

windenergie op land de komende jaren verder zullen dalen en dat dus minder

de business case (zonder subsidie)

subsidie noodzakelijk is.

minder rendabel is.

Mocht de 4% niet gehaald worden dan is extra inzet op zonne-energie haast
onvermijdelijk. Aangezien de gemeente al maximaal inzet op zonnepanelen
op daken, moet voor extra inzet op zonne-energie worden uitgeweken naar
zonnevelden op volle grond. Biomassa wordt voornamelijk benut voor de
warmte vraag in de energietransitie, zonne- en windenergie zijn nodig voor de
opwekking van elektriciteit. Extra inzet op energiebesparing is waarschijnlijk
onrealistisch, het huidige percentage ligt al hoger dan het landelijk gemiddelde.
Gemeente Apeldoorn koerst naar op termijn meer dan 50% energiebesparing,
landelijk wordt ingezet op 1,5% per jaar, ofwel ongeveer 35% op termijn. Het
is mogelijk om uit te wijken naar duurzame opwekking buiten de gemeente,
bijvoorbeeld met windenergie op zee. Deze optie sluit nu niet aan bij de ambitie

Offshore wind maakt momenteel

van gemeente Apeldoorn om energieneutraal te worden.

een stormachtige ontwikkeling
door, waarbij de subsidietarieven

Op de volgende pagina laat de afbeelding de verschillen in ruimtebeslag zien

significant gedaald zijn de afgelopen

tussen een windpark en een zonnepark. De stad Apeldoorn is hierbij ook op

jaren. Offshore wind wordt uit een

schaal afgebeeld ter referentie. Met ruimtebeslag wordt de ruimte bedoeld die

ander SDE+ budget en op een andere

een wind- of zonnepark inneemt. Bij een wind- en zonnepark is sprake van een

wijze beschikt. Deze prijzen kunnen

bruto en netto ruimtebeslag. Het netto ruimtebeslag is de ruimte die nodig is

niet een op een worden vergeleken

voor de windturbine of de zonnepanelen. Daarnaast is bij windenergie ruimte

met de prijzen voor wind op land en

nodig tussen de windturbines en bij zonne-energie tussen de zonnepanelen.

zonnevelden. Belangrijke verschillen

Deze ruimte, samen met het netto ruimtebeslag, noemen we het bruto

zijn dat bij offshore de vergunningen

ruimtebeslag.

door de overheid geregeld worden

Bij een windpark wordt de ruimte tussen de windturbines voor andere functies

waardoor initiatiefnemers minder

benut. Bij een zonne-park is dit minder vaak mogelijk.

risico lopen. Daarnaast worden de
kosten voor de netinpassing niet door
het project betaald.
Lees meer over de potentie
windenergie op zee op de website van
het NWEA
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Mocht het niet mogelijk blijken om de 4% windenergie te realiseren dan is

De figuur laat zien dat de opbrengst

maximaal 89 hectare zonneveld extra nodig bovenop de 250 hectare (netto

van zon- en windenergie door het

ruimtebeslag) die al in de uitvoeringsagenda genoemd wordt. Dit is op schaal

jaar heen complementair zijn. Figuur

gevisualiseerd in onderstaande figuur, zowel voor de doelstelling 2030 als de

toont de energieopbrengst van zon-

doelstelling op termijn.

en windenergie in Duitsland (2014)

De energieopbrengst van zon- en windenergie zijn gezien over het jaar

uitgezet over een jaar.

complementair: vaak waait het als de zon niet schijnt en vice versa. Een

Bron: B. Burger, Fraunhofer ISE; data:

bijkomend nadeel als windenergie wordt vervangen door zonne-energie is

EEX Transparency Platform

dat deze complementariteit niet meer wordt benut. Een overstap naar meer
of alleen zonne-energie vergroot de noodzaak voor een oplossing voor
energieopslag.

Het bruto ruimtebeslag is groen
weergegeven, het netto ruimtebeslag
paars.
Voor een energieneutraal Apeldoorn
op termijn zijn meer zonneparken en/
of windturbines nodig.
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BIJLAGE 1
PROCESVERANTWOORDING ONDERZOEK

Algemene procesverantwoording
Aanleiding tot het onderzoek
Op 15 januari 2015 heeft de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het gebied
Beekbergsebroek vastgesteld. Oorspronkelijk was dit gebied bestemd als
regionaal bedrijventerrein. In 2012 is besloten van deze bestemming af te zien
en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden van inrichting. Met het besluit van 15
januari 2015 kiest de raad voor een ontwikkelrichting waarbij zowel duurzame
energieopwekking als natuur en recreatie een rol spelen.
Het college geeft in het raadsvoorstel aan “dat gedegen onderzoek naar de
(on)mogelijkheden en aandacht voor draagvlakontwikkeling vereist is, voordat
definitief wordt besloten of windturbines in een bestemmingsplan mogelijk
gemaakt worden. Mocht worden besloten geen windturbines toe te staan dan
zal de ontwikkelrichting duurzame energieopwekking, natuur en recreatie met
een alternatieve invulling een bijdrage leveren aan de Buitenstad Apeldoorn.”
Het college heeft dit raadsbesluit van 2015 uitgewerkt in een concept
gebiedsvisie Beekbergsebroek. De concept gebiedsvisie wijst drie zoekzones
langs de A 1 aan waar de ontwikkeling van windturbines een optie is. Deze
opties zijn gebaseerd op vooronderzoek door een initiatiefnemer, de lokale
energiecoöperatie deA, die de haalbaarheid van windturbines technisch een
maatschappelijk (draagvlak bij omwonenden) heeft verkend. De concept
gebiedsvisie is op 24 november 2016 in inspraak gebracht.
De ideeën om het plaatsen van windturbines in dit gebied mogelijk te maken
hebben tot maatschappelijke weerstand geleid. Omwonenden vrezen voor
overlast van geluid en slagschaduw en verzetten zich tegen de landschappelijke
aantasting van het gebied.
De gemeenteraad heeft na kennisneming van deze maatschappelijke
onrust geconcludeerd dat er behoefte is aan een bredere verkenning van de
mogelijkheden van windenergie in Apeldoorn. Dat is aanleiding geweest tot het
voorliggende raadsonderzoek.

Opdrachtverlening en instelling raadswerkgroep
Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad unaniem de motie “Gejaagd
door de wind” aangenomen. De motie draagt het presidium op een werkgroep
in te stellen die de mogelijkheid en toepasbaarheid van windturbines in
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Apeldoorn te onderzoeken. Het raadspresidium heeft op 1 december 2016 de
raadswerkgroep geformeerd met een representatieve samenstelling vanuit de
gemeenteraad.
De werkgroep bestaat uit vijf raadsleden, drie uit de coalitie: Dennis Russchen
(D66), voorzitter, Jeannet Huizing-Hekert (ChristenUnie) en Hessel Dooper
(CDA) en twee uit de oppositie, Henk van den Berge (SGP), plaatsvervangend
voorzitter en Harry Voss (Partij voor de Dieren).
De werkgroep heeft de centrale vraag van het onderzoek als volgt
geformuleerd:
“In welke mate en onder welke voorwaarden kan de opwekking van windenergie
een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?”
Aanbesteding onderzoek
De raadswerkgroep heeft in de periode medio december 2016-medio januari
2017 een programma van eisen opgesteld waarmee de raad het onderzoek
aan een deskundig bureau kan uitbesteden. In dat kader is gesproken met
direct belanghebbenden bij de discussie over windenergie in de gebiedsvisie
Beekbergsebroek. Aan het Actiecomité Beekbergsebroek - Windmolens NEE!,
de wijkraad Zuidoost (De Maten), Klarenbeeks Belang en Energiecoöperatie
deA is gevraagd aandachtpunten mee te geven voor het onderzoek. Met deze
punten is rekening gehouden in het programma van eisen.
Medio januari is aan vijf deskundige bureaus gevraagd om offerte uit te
brengen. Uiteindelijk is na intensieve selectie op 14 februari de uitvoering van
het onderzoek gegund aan de combinatie van bureau Wing, E&E advies en
Greensolver.
Uitvoering onderzoek
Bureau Wing en zijn partners hebben het onderzoek uitgevoerd in de periode
van medio februari – medio mei 2017. In deze periode heeft de raadswerkgroep
zelf twee werkbezoeken afgelegd aan voorbeelden van windparken in
Nederland: windpark Nijmegen-Betuwe en windpark Houten. Doel van deze
werkbezoeken is in de praktijk te horen en zien wat er komt kijken bij het
ontwikkelen van windprojecten, de bestuurlijke aanpak, de technische aspecten,
de belangen van de omwonenden en de ervaringen van omwonenden met
overlast. De lessen zijn opgenomen in casusbeschrijving (zie bijlage 3).
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BIJLAGE 2
PROGRAMMA VAN EISEN ONDERZOEK
RAADSONDERZOEK WINDENERGIE APELDOORN
Onderzoeksvragen
De werkgroep heeft de centrale vraag van het onderzoek als volgt
geformuleerd:
“In welke mate en onder welke voorwaarden kan de opwekking van
windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?”
Uitgangspunt daarbij zijn de ambities tot energievoorziening als vastgelegd in
de Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020 van de gemeente Apeldoorn.
Het onderzoek dient de volgende sub-vragen te beantwoorden. Het is aan
het onderzoeksbureau om in haar plan van aanpak duidelijk te maken welke
(onderzoeks)opzet zij voorstelt, ter verwerking van onderstaande sub-vragen.
a. Wat betekent het beleid van hogere overheden (Europa, Rijk en
provincie) op het gebied van klimaat- en energietransitie en in
het bijzonder de bijdrage door energieopwekking op land voor
Apeldoorn op dit moment en hoe ontwikkelt dit beleid zich? Welke
ambities hebben hogere overheden expliciet bij de gemeente
neergelegd en tot welk deel van die ambities is de gemeente
verplicht?
Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij overzichtelijk de ambities,
doelen en randvoorwaarden en de te verwachten opgaven in beeld
brengt. Dat wil zeggen dat in een rapportage wordt aangegeven welke
(juridische, planologische, economische en wellicht nog andere) kaders
op dit moment van toepassing zijn op de plaatsing van windmolens,
waarbij onderscheiden wat er in (wettelijke) regelgeving vast ligt dan
wel een richtinggevend karakter heeft. Deze stap is van belang om
een gezamenlijk onderbouwd vertrekpunt te hebben om zorgvuldige
afwegingen te kunnen maken. Evenzo wordt verwacht dat mogelijke
veranderingen in regelgeving worden geïnventariseerd en de gevolgen
daarvan voor energieopwekking door wind. Als voorbeeld: Apeldoorn
was in het verleden vergevorderd met een plan voor windturbines op
bedrijventerrein ‘De Ecofactorij’ totdat wijzigingen in het luchtvaartbeleid
(hinder voor vliegveld Teuge) een streep haalden door het plan.

b. Hoe geschikt is de gemeente Apeldoorn als plek voor opwekking
van windenergie?
U wordt verzocht een drietal scenario’s uit te werken en op basis
van heldere criteria kansrijke locaties voor windenergie in gemeente
Apeldoorn in beeld te brengen en per scenario een advies te geven
betreft verdere beleidskeuzes en -traject. Daarbij leeft bijvoorbeeld de
vraag wat nodig is om windenergie in bos- en natuurgebieden, langs
snel- en spoorwegen, rondom vliegveld Teuge of in agrarische gebieden
mogelijk te maken.
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A. Scenario 1: Locaties die geschikt zijn voor opwekking van
windenergie.
B. Scenario 2: = scenario 1 + gebruik van locaties die minder
geschikt zijn maar op voorhand niet zijn uitgesloten.
C. Scenario 3: = scenario 2 + locaties die niet geschikt zijn, tenzij er
radicale keuzes gemaakt worden.
Voor zover relevant gaat u in op:
•
Gezondheidsrisico’s en geluidhinder en ander vormen van overlast
voor omwonenden voor zover uit bestaand onderzoek bekend, resp.
in beleid vastgelegd;
•
Landschappelijke/ruimtelijke inpassing, ecologische gevolgen, en
andere omgevingsfactoren van voor zover uit bestaand onderzoek,
resp. beleid is vastgelegd;
•
Eigendomspositie, energiepotentie, betrokken partijen, dit op basis
van bestaande kennis.
Het onderzoek zal globaal inzichtelijk maken welke normen (bij andere
projecten) in Nederland worden toegepast om overlast voor mens en
milieu te beperken of te voorkomen.
Specifiek zal het onderzoek inzicht bieden hoe hard de kaders en visies
van andere overheden, m.n. de provincie, zijn ten aanzien van het
omgevingsbeleid.
c. Welke bijdrage kunnen windturbines (technisch gezien) geven aan
de lokale energievoorziening?
Per scenario geeft u inzicht in aantal en type windturbines, vermogen
(MW), opbrengst (primaire energie in TJ), de rentabiliteit en in relatie
daarmee kans dat investeringen in windenergie gedaan worden. In dat
kader vragen wij ook om technisch inzichtelijk te maken of en in welke
mate een windmolen op een locatie voor windenergie in Apeldoorn een
ander rendement heeft dan een locatie elders in het land of bijv. op zee.
Globaal inzicht in de vraag of het verschil tussen baten en kosten van
een type windturbine ruimte laat voor financiële compensatie bijv. van
omwonenden, mogelijk onderbouwd met voorbeelden in het land van
toegepaste compensatie.
Indien niet of beperkt wordt ingezet op windenergie, welke consequenties
heeft dit voor de energieambitie “Apeldoorn Energieneutraal”. Wat is het
aandeel van windenergie in de totale opgave en waarmee laat dit zich
vergelijken bij alternatieve energiebronnen? Welke andere mogelijkheden
voor grootschalige duurzame opwekking zijn reëel en geef in het
kort (max. 2 A4-tjes) weer wat de ruimtelijke impact van deze andere
oplossingen kan zijn? Deze globale verkenning van alternatieve voor
energieopwekking door wind is gebaseerd op bestaande kennis (geen
aanvullend onderzoek).
d. Welke eigenschappen heeft het type windturbine dat voor lokale
windenergieopwekking in Apeldoorn het meest geschikt lijkt te zijn
en wat is de impact hiervan op de leefomgeving? (grootte, vorm,
geluid en slagschaduw).
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e. Welke ruimtelijke en andere kaders gelden nu, resp. kun je
als gemeente stellen aan windturbines (zoals de hoogte of de
opstelling) zodat ongewenste effecten tot een minimum beperkt
blijven (ook ecologische effecten, bijv. effecten voor avifauna)?
f. Welke rol kan een gemeente innemen en wat zijn de belangrijke
voorwaarden (do’s en don’ts) om de maatschappelijke acceptatie
van opwekking van energie door windturbines te vergroten?
Wat kan Apeldoorn in dit opzicht leren van reeds onderzochte of
gerealiseerde projecten met windturbines elders (zowel meer als minder
succesvol uitgevoerde projecten als projecten die uiteindelijk niet zijn
uitgevoerd)? Deze ‘lessons learned’ geeft een beknopte analyse van
enkele relevante praktijkervaringen (geen uitgebreide vergelijkende
studie!)
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BIJLAGE 3
VERSLAGEN RAADSWERKGROEP

Praktijkvoorbeelden
De raadwerkgroep heeft in haar onderzoek praktijkvoorbeelden verkend van de realisatie
van windturbines op land. Informatie is verzameld door dossierstudie en een werkbezoek.
De verkenning is gemaakt aan de hand van een aantal vragen.
•

Wat is er tot stand gebracht en wat is er nog in planning?

•

Wie is initiatiefnemer en welke stappen zijn door initiatiefnemer en de gemeente
gezet van planvorming tot uitvoering?

•

Op welke wijze zijn omwonenden bij de planvorming betrokken?

•

Op welke wijze zijn de belangrijkste keuzes gemaakt (locatie, type windturbine,
beperking overlast, etc.)

•

Wat zijn de belangrijkste lessen uit het gevoerde proces?

Casus windpark Nijmegen-Betuwe
Wat is er tot stand gebracht en wat is nog in planning?
Op Windpark Nijmegen-Betuwe zijn vanaf 1 november 2016 vier windturbines
in bedrijf met een ashoogte van 100 meter en een tiphoogte van 149 meter. De
windturbines hebben een vermogen van elk 2,5 MW en produceren op jaarbasis
stroom voor 7.000 huishoudens. Uitbreiding met een vijfde windturbine is gepland.
Ook is de planontwikkeling ver voor de realisatie van een zonnecentrale met 5 hectare
zonnepanelen.
Locatie van het windpark is (toekomstig) bedrijventerrein ‘De Grift”, Nijmeegs grondgebied
langs rijksweg A15.

Initiatiefnemer en stappen van planvorming tot uitvoering?
Windpark Nijmegen-Betuwe is vrijwel volledig in handen van burgers, verenigd in
coöperatie WindpowerNijmegen. Na een succesvolle wervingscampagne in 2015 hebben
1.013 coöperatieleden samen 2 miljoen euro bij elkaar gebracht om het park te realiseren.
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Ook PPM Oost, de investeringsmaatschappij van provincie Gelderland heeft financieel
bijgedragen. Aanvankelijk trad Eneco op als ontwikkelende partij maar heeft zich In 2012
(na 1,5 jaar) teruggetrokken waarna er een doorstart is gemaakt met het burgerinitiatief.
De realisatie van het windpark heeft 15 jaar in beslag genomen. Markante punten in het
proces zijn:
•

2005: gezamenlijke gebiedsvisie Nijmegen, Beuningen, Lingewaard en Overbetuwe
met plaatsingsmogelijkheden voor windturbines.

•

2010: het collegeakkoord van de gemeente Nijmegen dat voorrang geeft aan
duurzaamheid.

•

2011: eerste bijeenkomst Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) om
belangstelling burgers te peilen voor participatie in een windturbineproject.

•

2012: de Duurzaamheidagenda ‘Power2Nijmegen’ die een route aangeeft naar een
energieneutrale gemeente in 2045.

•

2012: de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe stellen afzonderlijk
bestemmingsplannen op.

•

2013: Er zijn veel bezwaren van inwoners van Overbetuwe en het buurtschap Reeth,
waarna de Raad van State de bestemmingsplannen op het onderdeel wind vernietigt
omdat volstaan is met een MER-beoordeling en geen (uitgebreide) MER-studie is
verricht.

•

2013: oprichting van de coöperatie WindpowerNijmegen.

•

2013/2014: uitvoering van een nieuwe MER-studie.

•

2014/2015: bestemmingsplanprocedure; 33 zienswijzen waarvan 15 positief en 18
afwijzend.

•

2014: windvisie provincie Gelderland;

•

2015: (mei) bezwaren tegen het bestemmingplan door de Raad van State ongegrond
verklaard; bestemmingsplan onherroepelijk.

•

2015: Omgevingsvergunning en ontheffing Flora- en Faunawet verleend.

•

2014/2015: keuze windturbine en voorlopig contract met leverancier Lagerweij.

•

2015: plan voor financiering en participaties, uitgifte ledencertificaten en opzet
omgevingsfonds, aanvraag SDE+-subsidie.

•

2016 (april-oktober): bouw windpark.

bron: Raadswerkgroep
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Op welke wijze zijn omwonenden bij de planvorming betrokken?
Informatie en draagvlakverwerving voor een mogelijk windpark in Nijmegen-noord is
in handen gelegd van de GNMF. De federatie heeft zowel breed als diep (actief) de
participatie in de ontwikkeling van een windpark gestimuleerd. Volgens de GNMF zijn de
participanten trots op het project.
Het park wordt voor 100% eigendom van de participanten. Ruim 1.400 leden van de
coöperatie schreven in voor € 3,4 miljoen aandelenkapitaal van € 250 per aandeel; er was
€ 2 miljoen nodig, dit is via een vooraf vastgestelde regeling verdeeld over alle uiteindelijk
1013 inschrijvers. (De andere leden zijn sindsdien ‘donateurs’.) De totale investering
bedraagt € 18 miljoen waarvan € 3 miljoen (optimum) eigen vermogen is opgebracht door
de coöperatie en door PPM Oost. Het project rekent met een financieel rendement van
circa 10% (gemiddeld, wisselend per jaar). Boven 7% rendement gaat de helft naar een
duurzame energiefonds. Aandeelhouders kunnen via een app aflezen wat per dag/uur de
energieproductie van de vier turbines is.
Er was op het moment dat plannen vaste vorm aannamen bij omwonenden (begrijpelijk)
veel weerstand tegen de bouw van windturbines.
Er is door gemeente, GNMF en de coöperatie langs alle denkbare wegen met
omwonenden gecommuniceerd. Denk aan huis- aan huisbrieven, e-mail, publicaties,
overleg met dorpsraden en buurtverenigingen, de instelling van een bewonersplatform.
Met name de coöperatieve aanpak heeft ertoe geleid dat enkele omwonenden die
aanvankelijk tegen de plaatsing van de windturbines waren, nu een positieve(re) houding
hebben ten aanzien van de windturbines.
In de reguliere planprocedures is veel ruimte geboden aan voor- en tegenstanders om
hun mening te geven.
Dit is vertaald in studies en onderzoeken.
Nu na realisatie is er een informatiecentrum gestart en wordt het park regelmatig
opengesteld voor educatieve projecten en bijeenkomsten.
Op welke wijze zijn de belangrijkste keuzes gemaakt (locatie, type windturbine,
beperking overlast, etc.)
De locatiekeuze is gebaseerd op de gezamenlijke gebiedsvisie van vier gemeenten en in
tweede instantie op de Structuurvisie (2013) van de gemeente Nijmegen.
De keuze van het type windturbine, de financiering van het project en de verdeling van de
baten is gemaakt door de coöperatie (ledenvergadering van WindpowerNijmegen).
Bezwaren tegen het windpark in het kader van het bestemmingsplan, de MER-procedure
en de omgevingsvergunning richtten zich naast de realisatie van windturbines op zich ook
op overlast in de vorm van geluidhinder, gezondheidseffecten en waardevermindering van
eigendommen.
In de vergunningverlening is daarin tegemoet gekomen door eisen:
•

Aanpassing bronsterkte (geluid) bij twee van de vier windturbines.

•

Een ijsdetectiesysteem.

•

Een automatische stilstand voorziening ter voorkoming van (overmatige)
slagschaduw.

•

Afscherming van markeringslichten naar beneden.

•

Anti-reflecterende coating op de rotorbladen.
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In de exploitatie is financiële ruimte veiliggesteld voor tegemoetkomingen aan direct
omwonenden en aan de wijdere omgeving. Het Omgevingsfonds is bedoeld voor
projecten in de woongebieden die (deels) binnen een afstand van 1,5 km. van het
windpark liggen. Dat zijn Ressen, de Nijmeegse wijk Oosterhout, het dorp Oosterhout en
Reeth. Het fonds wordt beheerd door een bestuur met vertegenwoordigers vanuit deze
vier gemeenschappen, plus een onafhankelijk voorzitter. Er wordt € 1 per geproduceerde
MWh beschikbaar gesteld voor het Omgevingsfonds.
Náást het Omgevingsfonds draagt het windpark ook bij - gedacht wordt aan € 0,50 per
MWh - aan een Gebiedsfonds. Dit fonds is bedoeld om met name een ‘groene aankleding’
van het landschap te realiseren. Dit is onderdeel van een gebiedsvisie die is opgesteld
onder leiding van de provincie, als tegemoetkoming aan omwonenden die een veelheid
van projecten voor hun kiezen krijgen: naast uiteindelijk 9 windturbines (ook 4 op
Overbetuws grondgebied) gaat het om verbreding van de A15, een container terminal en
nieuwe bedrijventerreinen.

bron: RVO.nl

Wat zijn de belangrijkste lessen uit het gevoerde proces?
De gemeente Nijmegen heeft een duidelijke ambitie neergezet ten aanzien van de
energietransitie.
Er is ruim baan gegeven voor burgerinitiatief om het windpark te realiseren. Vanaf 2012
is helder gestuurd op een vorm van co-creatie tussen ontwikkelaar en inwoners c.q.
belangenorganisaties. Het gegeven van een windcoöperatie gedragen door burgers
heeft geen vooropgezet commercieel belang en draagt bij aan de acceptatie van een
windproject.
Zodra een locatie in beeld is als mogelijke plaats voor windturbines moeten bewoners
vroeg bij de ideeënvorming betrokken worden.
De gebiedsontwikkeling moet als geheel bekeken worden (niet geïsoleerd zoeken naar
plekken voor windenergie). Omwonenden die te dicht bij geprojecteerde windturbines
wonen, moeten een reëel aanbod tot compensatie krijgen. Ook bestaan er verschillende
mogelijkheden om eventuele nadelige effecten van windturbines te mitigeren.
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Casus Houten
Wat is er tot stand gebracht? Wat is er nog in planning?
In de gemeente Houten is in juli 2013 een windpark geopend aan het AmsterdamRijnkanaal met drie turbines. Het gaat om turbines (Vestas V90) met een ashoogte van
105 meter, een bladlengte van 45 meter en daarmee een tiphoogte van 150 meter. Elke
windturbine heeft een vermogen van 2 megawatt. De jaaropbrengst van de drie turbines is
volgens exploitant Eneco 11.800.000 kWh. Daarmee kunnen 3300 huishoudens van stroom
worden voorzien. De turbines draaien echter op gezette tijden niet of beperkt vanwege
maatwerkvoorschriften. Hierdoor levert het park 28% minder stroom op dan aanvankelijk
gepland (16.000.000 kWh). In Houten is op een andere locatie, tegen de grens aan met de
gemeente Wijk bij Duurstede nog een officiële zoekzone voor een tweede windpark, de enig
overgebleven provinciale zoekzone voor ‘wind op land’ in Utrecht.

bron: Raadswerkgroep

Wie is de initiatiefnemer? Welke stappen zijn gezet door de initiatiefnemer en de
gemeente van planvorming tot uitvoering?
De initiatiefnemers zijn de gemeente Houten, coöperatie UWind en energiebedrijf Eneco.
Het initiatief voor het windpark Houten vloeit voort uit het feit dat hun ambities eind jaren
negentig samenvielen. De gemeenteraad zocht, ten eerste, actief naar mogelijkheden voor
opwekking van duurzame energie binnen de gemeente. In buurgemeente Utrecht zocht
burgercoöperatie UWind destijds al langer naar geschikte plekken voor lokale windturbines.
Men vond aansluiting bij de ambities in de gemeente Houten. In 1999 sloot UWind
een samenwerkingsovereenkomst met het provinciale elektriciteitsbedrijf REMU, later
opgegaan in Eneco, om een windpark te realiseren in Houten. Eneco is daarmee de derde
initiatiefnemer.
Tijdlijn:
•

1999 - lokale ‘draagvlaktest’ gemeente Houten naar windenergie: 58 procent voor.

•

1999 - samenwerkingsovereenkomst REMU (thans: Eneco) en UWind.

•

1999 - quick-scan gestart naar geschikte windturbinelocaties.

•

2001 - gemeenteraad stemt in met komst windpark bij Amsterdam-Rijnkanaal,
onder voorwaarde dat de ontwikkelaar garandeert dat er geen geluidsoverlast en
slagschaduwhinder zou optreden. In de nabij gelegen Vinex-locatie stonden nog geen
woningen. Bij de bouw van de wijken nadien tekenden de bewoners stukken waarin
stond dat ze bekend waren met de komst van de geplande windturbines.

•

2005 - gemeenteraad herbevestigt de bouw van het windpark (13 voor; 9 tegen,
3 onthoudingen); oprichting Inwonerspartij Toekomst Houten o.a. tegen windturbines.
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•

2006 - milieuvergunning turbine dichtst bij bebouwing vernietigd door Raad van State.

•

2007 - door GS vastgesteld bestemmingsplan windpark op onderdelen vernietigd door
Raad van State.

•

2007 - Defensie tegen bouw geplande windturbines vanwege radarverstoring. Pas in
2009 wordt na intensief onderzoekstraject bouw-ban opgeheven.

•

2008 - gemeenteraad herbevestigt bouw windpark.

•

2010 - nieuw coalitieakkoord stelt: windpark ter discussie na volgende ‘vernietiging’ bij
de Raad van State.

•

2010 - stichting Gigawiek opgericht door omwonenden van de te bouwen windturbines
als belangenbehartiger van 200 omwonenden die tegen dit park zijn.

•

2011 - Raad van State-uitspraak: Eneco mag windpark bouwen.

•

2012 - College Houten neemt besluit Maatwerkvoorschriften met als doel slagschaduw
en geluidshinder door het park te minimaliseren.

•

2012 - afspraak tussen Eneco en UWind: Eneco wordt parkeigenaar, UWind participant.

•

2013 - opening windpark Houten; drie initiatieven voor burgerparticipatie.

•

2015 - evaluatie aanlegproces windpark door Universiteit Utrecht.

•

2015 tot heden: slepend mediation proces met gemeente, initiatiefnemers en voor- en
tegenstanders van de turbines.

Op welke wijze zijn omwonenden bij de planvorming betrokken?
Lege weilanden
Aanvankelijk waren er in 2000 amper omwonenden op de gekozen locatie. Drie huizen
stonden er langs het kanaal. De gemeente Houten stelt dat nieuwkomers van geplande
Vinex-wijk Zuid zich bewust waren van de komst van dit windpark omdat dit in het
koopcontract vermeld staat. Het windturbineproject raakte echter door allerlei oorzaken
sterk vertraagd, zodat er inmiddels wel sprake was van omwonenden toen de bouw mocht
beginnen.
Weinig weerstand
In 1999 bleek bij een draagvlaktest van de gemeente Houten 58 procent van de
respondenten het eens was met een gemeentelijke zoektocht naar windturbinelocaties. Bij
de besluitvorming in 2001 werd met de (weinige) omwonenden vooral gecommuniceerd via
het reguliere proces van inspraak. In 2003 ontstaat intensiever contact met omwonenden
(Houten-Zuid is dan nog niet gebouwd) in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Er
volgen huisbezoeken en een studiereis naar een Duits windpark begin 2004.
Eerste huizen, eerste kritiek
Inwoners van Houten hebben zich in 2005 tegen o.a. de windturbines en ook de lokale
politieke cultuur verenigd in de nieuwe partij, Inwonerspartij Toekomst Houten, thans
(procentueel) de tweede partij van Houten. In 2010 is ook stichting Gigawiek opgericht als
belangenbehartiger van 200 inwoners tegen het windpark.
Polarisatie
Het windturbinethema polariseert de samenleving van Houten met duidelijke (kleine)
groepen fervente voor- en tegenstanders en - zo constateert Eneco een grote groep die zich niet laat horen. Een klein aantal mensen weigert dialoog, maar
kiest voor de juridische route, in combinatie met communicatie via de pers en sociale media
tegen het windpark. Inwoners van inmiddels gebouwde wijken ervaren hinder van het
uitzicht, de slagschaduw en het geluid van de turbines.
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De gemeente besluit tot het vaststellen van voorschriften om overlast te beperken: juridisch
niet-bindende maatwerkvoorschriften die Eneco wil naleven. Zo staan de turbines periodiek
stil of draaien langzamer en produceren dan minder stroom. Eneco heeft verder onder
meer extra turbineisolatie aangebracht, zoekt nu naar de bron van een bromtoon en gaat
zogeheten ‘uilenveren’ monteren op de wieken, zodat de turbines stiller worden wanneer ze
draaien.
Burgerparticipatie
In 2013, als de turbines worden opgeleverd, introduceren de initiatiefnemers drie vormen
van burgerparticipatie. Ten eerste plaats kon via obligaties deelgenomen worden in de
financiering van de turbines met hoger rendement voor inwoners van Houten en UWindleden. Ten tweede kan ieder die dat wil Houtense windstroom afnemen via Eneco. In de
derde plaats is door de drie initiatiefnemers een lokaal Duurzaamheidsfonds opgericht
waarin enerzijds Uwind/Eneco en anderzijds de gemeente 6 jaar lang elk een bedrag van
24.000 à 25.000 euro stort t.b.v. duurzaamheidsprojecten in Houten. De middelen gaan
naar lokale duurzaamheidsprojecten.
Mediatoon nodig
In 2015 verricht de Universiteit Utrecht een evaluatieonderzoek naar het windparkproces en
komt met tal van conclusies en aanbevelingen, onder andere t.a.v. draagvlak.
Behandeling in de gemeenteraad leidt tot een proces met mediation tussen gemeente,
Eneco een vertegenwoordiging van omwonenden met als doel herstel van vertrouwen
en verkrijgen van nachtrust. De mediation groep stelt een testperiode voor, voor een
ander draaiprogramma voor de turbines; meer overdag draaien als mensen vaker weg
zijn en minder draaiende turbines in de nacht. Tegen de testperiode met een andere
draaiprogamma klinkt protest dan wel bijval. De groepen zijn sterk verdeeld. Er ontbreekt
draagvlak bij de omwonenden om de testperiode uit te gaan voeren. Thans moet een
mediator die door de omwonenden zelf wordt gekozen, en niet door de gemeente, een
laatste poging wagen om de omwonenden op 1 lijn te krijgen en hen de vraag te laten
beantwoorden of een testperiode wel of niet gewenst is.
Op welke wijze zijn de belangrijkste keuzes gemaakt? (locatie, turbinetype,
beperking overlast?)
•

De locatiekeuze werd gemandateerd door Provinciale Staten van Utrecht aan de
gemeente. Uit zes mogelijke locaties koos de gemeente die er drie met de voorkeur
eerst de huidige kleine locatie aan het Amsterdam-Rijnkanaal te ontwikkelen. De bouw
hiervan zou mooi in de pas lopen met een te realiseren bedrijventerrein, dicht bij de
bebouwing. De grond was in bezit van de gemeente. (bron: evaluatierapport Windpark
Houten 2015). De andere twee locaties zijn niet ontwikkeld.

•

Vanaf de start is vastgehouden aan een lijnopstelling van de turbines vanwege de
effecten van slagschaduw, de landschappelijke inpassing, de geluidscontour en
cultuurhistorie. (bron: evaluatierapport Houten).

•

Beperking van de overlast is een belangrijk overweging geweest bij de keuze voor
kleinere turbines, dit nadat er uiteindelijk groen licht kwam voor de turbinebouw en er
veel protest had geklonken. Er volgde nog een maatregel die de elektriciteitsproductie
omlaag bracht: gemeentelijke maatwerkvoorschriften die leiden tot minder draaiuren
zouden tot minder klachten over overlast moeten leiden. Eneco heeft aangeboden
de uitzichtoverlast te beperken en met direct omwonenden over extra boomsingel of
extra tuinbeplanting gesproken. Hiervoor was geen draagvlak en het aanbod werd
afgewezen.
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•

Eneco zet haar onderzoek voort naar een bromtoon in 2 van de 3 turbines. De toon
komt niet boven de landelijk norm voor geluid uit maar de direct omwonenden hebben
aangegeven hier hinder van te ondervinden. Het bedrijf maakt de wieken geluidsarmer
met ‘uilenveren’. Voor het testen van een geoptimaliseerd draaiprogramma met andere
draaitijden dan de huidige ontbreekt het draagvlak bij de omwonenden.

Wat zijn de belangrijkste lessen uit het gevoerde proces?
•

Eneco heeft bevestigd gekregen dat haar sinds ruim drie jaar gevoerde nieuwe aanpak,
om onder andere windparken te realiseren samen met de omgeving, de juiste weg
is met omwonenden tot een acceptabele uitkomst te komen: met belanghebbenden
en omwonenden de dialoog voeren met in de hand een leeg papiertje en niet met
een kaart met toekomstige windturbinelocaties. Budgetten worden nu besteed aan
het proces om aan het begin van een project met de directe omgeving, de lokale
gemeenschap en andere belanghebbende organisaties in contact te treden over de
wens om windturbines te gaan realiseren. Het advies is: start zo vroeg mogelijk en doe
aan verwachtingenmanagement.

•

Eneco merkt op dat een grote groep inwoners zich niet laat horen bij de felle discussie
tussen voor- en tegenstanders.

•

De gemeente Houten zou in bestuurlijke procedures voortaan eerst met globale kaders
voor een windpark komen, bijvoorbeeld in de vorm van een startnotitie.

•

Bestaande protocollen of gedragscodes voor participatie bieden belangrijke
handreikingen om een zorgvuldig proces vorm te geven.

•

De gemeente Houten heeft ervaren dat een plan voor een windpark gedurende de
lange periode van idee tot realisatie sterk onder invloed staat van externe factoren
waaronder politieke en dat belangen kunnen op komen die bij aanvang onbekend
waren.

•

Het politiseren van een windturbineproject zorgt voor een langdurige patstelling tussen
groepen in de bevolking en tussen fracties in de gemeenteraad. Daardoor krijgt het
zoeken naar oplossingen voor problemen met het gerealiseerde park (maatwerk,
mediation) een moeizaam verloop. Een lokaal duurzaamheidsfonds verzacht de lokale
discussie niet.

•

Tip: investeer in een procesmanager voor alle omwonenden en belangen. Ken de
belangen van de omwonenden en deel in de lusten van een project zoals korting op
stroom, maak ze mede-eigenaar.

bron: Raadswerkgroep
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BIJLAGE 4
LIJST GESCHIKTE WINDTURBINES

Fabrikant

Type

Nominaal

Wind

Rotor

Ashoogte

Maximale

vermogen

klasse,

diameter

(kW)

IEC

(m)

(m)

(m)

hoogte

Enercon

E-115

3200

IIa

115,7

92

149,85

Enercon

E-115

3200

IIa

115,7

122

179,85

Enercon

E-115

3200

IIa

115,7

135

192,85

Enercon

E-115

3200

IIa

115,7

149

206,85

Enercon

E-101

3050

IIa

101

99

149,5

Enercon

E-101

3050

IIa

101

124

174,5

Enercon

E-101

3050

IIa

101

135

185,5

Enercon

E-101

3050

IIa

101

149

199,5

Enercon

E-115

3000

IIa

115,7

92

149,85

Enercon

E-115

3000

IIa

115,7

122

179,85

Enercon

E-115

3000

IIa

115,7

135

192,85

Enercon

E-115

3000

IIa

115,7

149

206,85

Enercon

E92

2350

IIA

92

78

124

Enercon

E92

2350

IIA

92

84

130

Enercon

E92

2350

IIA

92

85

131

Enercon

E92

2350

IIA

92

98

144

Enercon

E92

2350

IIA

92

104

150

Enercon

E92

2350

IIA

92

108

154

Enercon

E92

2350

IIA

92

138

184

Enercon

E-141

4200

IIIa

141

129

199,5

Enercon

E-141

4200

IIIa

141

159

229,5

Enercon

E103

2350

IIIa

103

98

149,5

Enercon

E103

2350

IIIa

103

138

189,5

GE

2,75-120

2750

III

120

85

145

GE

2,75-120

2750

III

120

110

170

GE

2,75-120

2750

III

120

120

180

GE

2,75-120

2750

III

120

139

199

GE

3,2-130

3200

IIIa

130

85

150

GE

3,2-130

3200

IIIa

130

110

175

GE

3,2-130

3200

IIIa

130

134

199

GE

3,6-137

3600

IIIb

137

110

178,5
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Fabrikant

Type

Nominaal

Wind

Rotor

vermogen

klasse,

diameter

Ashoogte

Maximale

(kW)

IEC

(m)

(m)

(m)

hoogte

GE

3,6-137

3600

IIIb

137

131

199,5

GE

3,6-137

3600

IIIb

137

155

223,5

GE

1,7-103

1700

IIIs

103

80

131,5

GE

1,7-103

1700

IIIs

103

96

147,5

GE

1,7-100

1700

IIIs

100

80

130

Lagerwey

L92-2.6

2600

IIa

93

90

136,5

Lagerwey

L100

2500

IIIa

100

99

149

Lagerwey

L100

2500

IIIa

100

123

173

Lagerwey

L100

2500

IIIa

100

135

185

Nordex

N-100/2500

2500

IIa

100

75

125

Nordex

N-100/2500

2500

IIa

100

80

130

Nordex

N-100/2500

2500

IIa

100

100

150

Nordex

N131

3000

IIIA

131

99

164,5

Nordex

N131

3000

IIIA

131

114

179,5

Nordex

N117

2400

IIIa

116,8

91

149,4

Nordex

N117

2400

IIIa

116,8

120

178,4

Nordex

N117

2400

IIIa

116,8

141

199,4

Senvion

MM92

2050

IIa

92,5

100

146,25

Senvion

3,6M140

3600

IIIa

140

130

200

Senvion

3,6M140

3600

IIIa

140

160

230

Senvion

3,4M122

3400

IIIA

122

116

177

Senvion

3,4M122

3400

IIIA

122

119

180

Senvion

3,4M140

3400

IIIa

140

110

180

Senvion

3,4M140

3400

IIIa

140

130

200

Senvion

MM100

2000

IIIb

100

100

150

Vestas

V90

2000

IIa

90

80

125

Vestas

V90

2000

IIa

90

95

140

Vestas

V90

2000

IIa

90

105

150

Vestas

V100

2000

IIb

100

80

130

Vestas

V100

2000

IIIa

100

120

170

Vestas

V110

2000

IIIa

110

80

135

Vestas

V110

2000

IIIa

110

95

150

Vestas

V100

2000

IIIb

100

95

145

Vestas

V110

2000

IIIb

110

110

165

Vestas

V110

2000

IIIb

110

120

175

Vestas

V110

2000

IIIb

110

125

180
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BIJLAGE 5
LANDELIJKE NORMEN VANUIT WET- EN
REGELGEVING

Type norm

Omschrijving

Links

Kwetsbaar
object

Kwetsbare objecten zijn:
a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld in
beperkt kwetsbare objecten a.
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet
gedurende een gedeelte van de dag, van
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten,
zoals:
i. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en
verpleeghuizen;
ii. scholen, of
iii. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor
dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen
gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn,
zoals:
i. kantoorgebouwen en hotels met een bruto
vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per
object, of
ii. complexen waarin meer dan 5 winkels
zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto
vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en
winkels met een totaal bruto vloeroppervlak
van meer dan 2000 m2 per winkel, voor zover
in die complexen of in die winkels een supermarkt,
hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd
voor het verblijf van meer dan 50 personen
gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

• Besluit externe
veiligheid inrichtingen
(BEVI)
• Kenniscentrum InfoMil
(Beperkt) kwetsbare
objecten
• Handboek
Risicozonering
windturbines 2014

N.b.: Gebouwen buiten de bebouwde kom in gemeentelijk
eigendom zijn niet meegenomen in de analyse.
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Type norm

Omschrijving

Links

Beperkt
kwetsbaar
object

Beperkt kwetsbare objecten zijn:
a. verspreid liggende woningen van derden met een
dichtheid van maximaal twee woningen per hectare en
dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b. kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder kwetsbaar
object c vallen;
c. hotels en restaurants, voor zover zij niet onder kwetsbaar
object c, vallen;
d. winkels, voor zover zij niet onder kwetsbaar object c,
vallen;
e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen
f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd
voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet onder
kwetsbaar object d, vallen;
g. bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder kwetsbaar
object c, vallen;
h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde
gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de
gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar
verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans
aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid
bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare
objecten zijn, en
i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals
een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met
vluchtleiding apparatuur, voor zover die objecten wegens
de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval
kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de
gevolgen van dat ongeval;

• Besluit externe
veiligheid inrichtingen
(BEVI)
• Kenniscentrum InfoMil
(Beperkt) kwetsbare
objecten
• Handboek
Risicozonering
windturbines 2014

N.b.: Gebouwen buiten de bebouwde kom in gemeentelijk
eigendom zijn niet meegenomen in de analyse.
Geprojecteerde
objecten

Nog niet aanwezige kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
die op grond van het voor het desbetreffende gebied geldende
bestemmingsplan toelaatbaar is.

• Besluit externe
veiligheid inrichtingen
(BEVI)

BEVI-bedrijven

Besluit externe veiligheid inrichtingen bedrijven. Voor
dit onderzoek is aangenomen dat alle bedrijven op
bedrijfsterreinen BEVI bedrijven zijn.
BEVI bedrijven moeten voldoen aan plaatsgebonden risico
(PR) en het groepsrisico moet te verantwoorden zijn.

• Besluit externe
veiligheid inrichtingen
(BEVI)
• Handboek
Risicozonering
windturbines 2014
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Type norm

Omschrijving

Links

Geluidszone

Als windturbines draaien produceren ze geluid. Het maximale
geluidsniveau bij een geluidsgevoelig object (bijvoorbeeld een
woning) veroorzaakt door een turbine mag niet hoger zijn dan
een jaargemiddeld geluidsniveau.
Het jaargemiddelde geluidniveau Lden (level day, evening,
night) veroorzaakt door een windturbine of windpark mag
bij een geluidgevoelig object (bijvoorbeeld een woning) niet
meer bedragen dan 47 dB. Daarnaast geldt een ten hoogst
toelaatbare waarde voor het jaargemiddelde geluidniveau in de
nachtperiode Lnight (level night) van 41 dB.
De minimale afstand tot geluidsgevoelige objecten wordt
door deze norm groter bij grotere turbines. Bij uiteindelijke
planontwikkeling wordt de norm meestal met geluidsmodellen
vertaald tot minimumafstanden. In onderzoeksfasen wordt
een generiek minimumafstand gehanteerd op basis van
ervaring. De afgelopen jaren is de minimum maat langzaam
opgeschoven van meer dan 300 meter naar bijna 400 meter.
De verwachting is dat dit verder zal toenemen naarmate
turbines groter worden. Vanuit een voorzorgprincipe is daarom
in dit onderzoek rekening gehouden met een minimum van
500 m.

• Besluit algemene
regels voor inrichtingen
milieubeheer (Barim),
artikel 3.15.
• Regeling algemene
regels voor
inrichtingen en
milieubeheer (Rarim),
artikel 3.14 en bijlage 5

Slagschaduw

Zonneschijn op de mast en rotor van een windturbine leidt tot
(bewegende slag)schaduw. Deze schaduw draait met de zon
mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het
verst. Binnen een bepaalde afstand van windturbines moeten
maatregelen genomen worden om overlast te beperken.

• Besluit algemene
regels voor inrichtingen
milieubeheer (Barim),
artikel 3.14, lid 4.
• Regeling algemene
regels voor
inrichtingen en
milieubeheer (Rarim),
artikel 3.12 en 3.13.

Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw
en lichtschittering is de windturbine voorzien van een
automatische stilstand-voorziening die de windturbine
afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van
gevoelige objecten voor zover de afstand tussen de
windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de
rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per
jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw
kan optreden en voor zover zich in de door de slagschaduw
getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige
gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt
van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van
het gevoelige object.
Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in werking
hebben van een windturbine aanvullend maatwerkvoorschriften
stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder
door slagschaduw indien het eerste lid in een specifiek geval
niet toereikend is.
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Type norm

Omschrijving

Links

Vliegveld
Deelen

Rondom vliegveld Deelen ligt een beperkingen gebied.
Hierbinnen zijn er beperkingen voor de hoogte van bebouwing
(een obstakelbeheergebied). De toegestane bouwhoogte
neemt toe naar mate de afstand vanaf het vliegveld groter
wordt. In een GIS kaart zijn de maximale hoogten per ‘cirkel’
aangegeven.

• Luchthavenbesluit
Deelen
• Besluit militaire
luchthavens, hoofdstuk
3, artikel 16

Vliegveld Teuge

Rondom burgerluchthavens ligt een veiligheidsgebied
waarbinnen geen obstakels zijn toegestaan tenzij deze licht en
breekbaar zijn van constructie. Daarnaast gelden er eisen ten
aanzien van de vlakheid van het terrein.

• Besluit
burgerluchthavens
• Regeling
burgerluchthavens

Radar

In Nederland staan verschillende militaire en civiele
radarposten die gebruikt worden voor de vliegveiligheid en
de nationale veiligheid. Windturbines en hoogbouw kunnen
verstoring op de radar veroorzaken.

• Besluit algemene
regels ruimtelijke
ordening artikel 2.6.2,
lid 8 en 9.
• Regeling algemene
regels ruimtelijke,
artikel 2.4, 2.5, 2.6 en
bijlagen 8, 9 en 10

Binnen een zone van 15 km rondom een radarstation gelden
extra beperkingen. Alleen Nieuw Milligen heeft een zone die
beperkend is voor Apeldoorn. Dit radarstation wordt verplaatst
naar Herwijnen, deze 15km zone komt daarmee niet meer voor
binnen gemeente Apeldoorn.
Voor de defensieradars geldt een toetsingsgebied vanaf een
bepaalde hoogte binnen een straal van 75 km vanaf een
radarstation (hoogten variëren van 89 m tot 136m). Door de
straal van 75 km geldt praktisch gezien dat in heel Nederland
altijd radarverstoring onderzoek moet plaatsvinden.
Radar leidt in eerste instantie niet tot differentiatie van meer
of mindere mate van geschiktheid in gemeente Apeldoorn.
Bovendien zijn uiteindelijke turbine hoogte, specifieke locatie,
opstelling en omliggende windturbines bepalend voor de uitslag
van het verstoringsonderzoek. Dit onderzoek zal plaats moeten
vinden (door een initiatiefnemer) zodra een locatie verder
onderzocht wordt. Door deze redenen is radar verder niet
meegenomen in dit onderzoek.
Medio 2017 vindt een landelijke herijking plaats van de
toetsingsmethode en worden aanpassingen voorgesteld om
inpassingsruimte te creëren voor windturbines.
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Type norm

Omschrijving

Links

Bovengrondse
hoogspanning
infrastructuur

Bezwijken van hoogspanningsinfrastructuur kan leiden tot
grote maatschappelijk ontwrichting. Voor de eigenaren van
de infrastructuur, zoals TenneT, is het van groot belang om
leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen garanderen.
Windturbines kunnen de leveringszekerheid in gevaar brengen
doordat er een kans bestaat dat een falende windturbine (of
onderdelen daarvan) de hoogspanningsinfrastructuur (deels)
beschadigt. TenneT adviseert om minimumafstanden aan
te houden zodat de leveringsgarantie van elektriciteit niet
in gevaar komt. Indien deze afstanden gehanteerd worden
beschouwen zij het risico als aanvaardbaar. Wanneer niet
voldaan wordt aan de afstandseis, vraagt TenneT om met hen
in overleg te treden. Er wordt dan op basis van het concrete
geval bekeken wat de risico’s zijn. De analyse hangt af van het
type hoogspanningsinfrastructuur, locatie van de windturbine,
type windturbine en eventuele extra (veiligheids-)maatregelen.
Richtlijn is dat de windturbine de kans op falen met maximaal
10% mag verhogen.

• Handboek
Risicozonering
windturbines 2014

Ondergrondse
buisleidingen

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (artikel 11, lid
3) is gesteld dat waneneer risico verhogende objecten zoals
windturbines zich bevinden in de nabijheid van een leiding
de regels voor plaatsgebonden risico van overeenkomstige
toepassing blijven. Dit betekent dat het toegevoegd
risico van windturbines moet worden meegenomen in de
risicoberekeningen van de buisleiding alvorens getoetst wordt
aan het plaatsgevonden risico (verschillend voor kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten). Voor de volgende categorieën
buisleidingen gelden deze wettelijke vereisten:
a. buisleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter
van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer;
b. buisleidingen voor aardolieproducten met een uitwendige
diameter van 70 mm of meer en een druk van 1.600 kPa
of meer;
c. buisleidingen voor brandbare stoffen met een uitwendige
diameter van 70 mm of meer of een binnendiameter van
50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer;
d. buisleidingen voor vergiftige stoffen, en
e. buisleidingen voor specifieke stoffen met een uitwendige
diameter van 70 mm of meer of een binnendiameter van
50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.

• Besluit externe
veiligheid
buisleidingen:
• Regeling externe
veiligheid
buisleidingen:
• Kenniscentrum
InfoMil, overzicht
beleid en regelgeving
buisleidingen,
hoofdzakelijk bijlage 9.
• Handboek
buisleiding in
bestemmingsplannen.

Voor de bescherming van transportzekerheid stellen
leidingexploitanten veelal aanvullende eisen wanneer
nieuwe windturbines worden gebouwd in de omgeving van
hun leidingen. Deze eisen hebben geen juridische grond en
ondersteunen de taak van de leidingexploitant. Voor de analyse
zijn deze adviesafstanden wel gehanteerd.
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Wegen

Wegen kunnen ingedeeld worden in rijkswegen, provinciale
wegen, gemeentelijke wegen en private wegen. Voor ieder
soort weg geldt een ander bevoegd gezag (Rijkswaterstaat,
Provincie, Gemeente, Waterschap of private eigenaar).

• Beleidsregel voor
het plaatsen van
windturbines
op, in of over
rijkswaterstaatswerken,
artikel 3.

Voor alle wegen die geen eigendom zijn van Rijkswaterstaat
zijn geen algemene externe veiligheidsnormen van
toepassingen.
Ongeacht afstand moet individueel passantenrisico en
maatschappelijk risico berekend worden. Voor deze analyse
zijn alleen standaard afstanden gehanteerd.
Rijkswaterstaat hanteert risicocriteria voor zowel
personenvervoer als gevaarlijke stoffen transport. De normen
voor het individuele passenten risico en maatschappelijk
risico mogen door plaatsing van windturbines niet worden
overschreden. Deze normen zijn respectievelijk 10 -6 en 2x10 -3.
Wanneer gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd worden,
moet worden nagegaan of plaatsing van de windturbines
niet leidt tot een onaanvaardbaar verhoogd risico. Voor dit
onderzoek is gevaarlijk transport verder niet meegewogen.
Hoofdspoorweg

In de wet zijn zogenoemde hoofdspoorwegen vastgesteld. Voor
deze spoorwegen is ProRail bevoegd gezag. Windturbines
kunnen het passantenrisico en maatschappelijk risico
vergroten.
Een gebied vanaf 11 meter van het hart van het buitenste spoor
is vergunning plichtig. ProRail verleent vergunning, ook indien
delen van turbinebladen over gebieden met vergunningplicht
bewegen. Indien windturbines hier buiten maar nog steeds
in nabijheid spoor worden aangelegd adviseert ProRail om
hierover contact met hen op te nemen.
In dit onderzoek is het plaatsingsadvies van ProRail
gehanteerd.
Ongeacht afstand moet individueel passantenrisico en
maatschappelijk risico altijd nog berekend worden.
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ProRail hanteert risicocriteria voor zowel personenvervoer
als vervoer van gevaarlijke stoffen. De normen voor het
individuele passenten risico en maatschappelijk risico mogen
door plaatsing van windturbines niet worden overschreden.
Deze normen zijn respectievelijk 10 -6 en 2x10 -3. Voor
infrastructuur waarop wettelijk toelaatbare snelheden boven de
honderdzestig kilometer per uur bestaan wordt een toelaatbare
individueel passanten risico waarde van 10 -7 gehanteerd.
Wanneer gevaarlijke stoffen vervoerd worden, moet worden
nagegaan of plaatsing van de windturbines niet leidt tot
een onaanvaardbaar verhoogd risico. Voor dit onderzoek is
gevaarlijk transport verder niet meegewogen.

Natuur

Windturbines kunnen negatieve effecten hebben op
natuurwaarden en aanwezige flora en fauna.
Vanuit de wet Natuurbescherming lijken er op voorhand geen
bezwaren te zijn voor het realiseren van windenergie in het
Natura 2000-gebied Veluwe. Wel is per potentiële locatie
een gedegen onderzoek vereist waarbij aangetoond moet
worden dat bouw en exploitatie van de windturbine(s) niet
leidt tot afbreuk van het streven naar een gunstige staat van
instandhouding van de populaties van soorten en ook niet
leidt tot afbreuk van de natuurlijke kenmerken van het Natura
2000-gebied.
In de Omgevingsvisie van provincie Gelderland is de herijkte
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ruimtelijk vastgelegd en
gaat het in Gelderland verder onder een andere naam. Voor
de EHS komen twee nieuwe natuurcategorieën in de plaats:
het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Gelderse Groene
Ontwikkelingszone (GO). De GNN bestaat uit alle bestaande
natuur en zoekgebied voor nog te realiseren nieuwe natuur. In
het Gelders Natuurnetwerk (GNN) geldt dat er in de basis geen
nieuwe initiatieven mogelijk zijn. Er zijn enkele uitzonderingen
mogelijk. Dat zijn ontwikkelingen van een groot algemeen of
provinciaal belang of waarvoor - overtuigend gemotiveerd geen alternatieven bestaan. Voor dergelijke uitzonderingen
gelden specifieke spelregels die garanderen dat het Gelders
Natuurnetwerk in stand blijft (het nee, tenzij principe). Dat
betekent dat hier geen ruimte is voor nieuwe projecten die de
aanwezige en potentiële natuurwaarden significant aantasten.
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Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor het Gelders
Natuurnetwerk (GNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur,
EHS). In artikel 2.7.1.1 van de omgevingsvisie van de provincie
wordt het beschermingsregime van de GNN toegelicht:
1. In een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden
gelegen binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) worden
geen nieuwe functies mogelijk gemaakt, tenzij:
a. geen reële alternatieven aanwezig zijn;
b. sprake is van redenen van groot openbaar belang;
c. de negatieve effecten op de kernkwaliteiten van het
gebied, de oppervlakte en de samenhang zoveel
mogelijk worden beperkt; en
d. de overblijvende negatieve effecten op de
kernkwaliteiten van het gebied, de oppervlakte en de
samenhang gelijkwaardig worden gecompenseerd.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een
bestemmingspWWlan dat betrekking heeft op een
gebied gelegen binnen het GNN nieuwe bebouwing of
terreinverharding binnen omheinde militaire terreinen
mogelijk maken, indien:
a. de negatieve effecten op de kernkwaliteiten, de
oppervlakte en de samenhang zoveel mogelijk worden
beperkt; en
b. de overblijvende effecten op de kernkwaliteiten, de
oppervlakte en de samenhang gelijkwaardig worden
gecompenseerd.
Jurisprudentie wijst overigens uit dat de energietransitie (en
daarmee de zoektocht naar locaties voor windturbines) van
groot openbaar belang zijn.
Op 1 maart zijn de volgende aanpassingen vastgesteld aan de
omgevingsvisie:
Artikel 2.7.1.6 GNN windturbines onder voorwaarden mogelijk:
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.7.1.1, eerste lid,
kunnen in bestemmingsplannen die betrekking hebben op
gronden die zijn gelegen binnen het GNN windturbines
mogelijk worden gemaakt indien:
1. het gronden betreft met natuur die het minst kwetsbaar is
voor windturbines
2. de kernkwaliteiten van het GNN per saldo substantieel
worden versterkt overeenkomstig het bepaalde in artikel
2.7.1.7.
Provincie Gelderland heeft het beleid voor windturbines zoals
geformuleerd in de Omgevingsvisie (paragraaf 3.2.2.1) om
locaties bij voorkeur te combineren met andere, intensieve
functies in een gebied, zoals (hoofd)infrastructuur, regionale
bedrijventerreinen en intensieve landbouwgebieden (o.a.
glastuinbouw).
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BIJLAGE 6
VARIATIES MODEL C

In deze kaart is natuur niet als beperking meegenomen in de analyse.

De gearceerde gebieden tonen waar
windenergie volgens het modelonderzoek
mogelijk lijkt. In deze variant van model C
is dit 16.400 hectare, ongeveer 48% van
de oppervlakte van Apeldoorn.
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In deze kaart is vliegveld Teuge niet als beperking meegenomen in de analyse.

De gearceerde gebieden tonen waar
windenergie volgens het modelonderzoek
mogelijk lijkt. In deze variant van model C
is dit 2.600 hectare, ongeveer 7,5% van
de oppervlakte van Apeldoorn.
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BIJLAGE 7
INTERACTIEVE MODELKAART

Op de volgende pagina staat de interactieve modelkaart.
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Ruimtelijke vertaling normen windenergie
Interactieve kaart
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Met deze kaart kunt u zelf de ruimtelijke vertaling van de gebruikte normen in het onderzoek zien.
In het onderzoek is dit gebruikt om de modellen op te bouwen.
De interactieve functie van deze kaart is te benutten met Adobe Acrobat Reader 6.0 of hoger. Als
deze versie niet is geinstalleerd kan deze gedownload worden via de website van Adobe.
Links in het scherm van Adobe Acrobat Reader staat een lagen icoon. Door hier op te klikken
worden de lagen zichtbaar. Door op het 'plusje' naast 'Layers' te klikken wordt de ruimtelijke
vertaling van de diverse normen zichtbaar. Door op het 'oogje' te klikken wordt de laag zichtbaar
of onzichtbaar gemaakt. Standaard is alleen de topografische kaart zichtbaar.
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Natura 2000 gebied de
Veluwe

Provincie Gelderland

Natura 2000-gebied
Veluwe

https://www.gelderland.nl/Natura-2000-gebied-Veluwe.html]

Onderzoek uitgevoerd naar
de geluid en slagschaduw
effecten

deA

Rapport Pondera geluid en slagschaduw

https://www.de-a.nl/wp-content/uploads/2016/10/Rapport-Pondera-geluid-en-slagschaduw.pdf

Concept gebiedsvisie
Beekbergsebroek

Gemeente
Apeldoorn

Beekbergsebroek

https://www.apeldoorn.nl/beekbergsebroek

Gejaagd door de wind

Gemeente
Apeldoorn

Moties en amendementen

https://apeldoorn.notubiz.nl/modules/6/Moties%20en%20Amendementen/339957

Uitvoeringsagenda
Apeldoorn Energieneutraal
2017-2020

Gemeente
Apeldoorn

Uitvoeringsagenda
Apeldoorn Energieneutraal 2017-2020

https://www.apeldoorn.nl/ter/
apeldoorn-energieneutraal/Uitvoeringsagenda-Apeldoorn-Energieneutraal-2017-2020.html

Parijs

United Nations

The Paris Agreement

http://unfccc.int/paris_agreement/
items/9485.php

EU beleid

European Commission

EU climate action

https://ec.europa.eu/clima/citizens/
eu_en

SER Energieakkoord

SER

Energieakkoord voor
duurzame groei

http://www.energieakkoordser.nl/

Gelders Energieakkoord

Gelders Energieakkoord

Home

http://www.geldersenergieakkoord.nl/

Gemeente Apeldoorn

Gemeente
Apeldoorn

Apeldoorn Energieneutraal

https://www.apeldoorn.nl/
apeldoorn-energieneutraal

Monitor Wind op Land 2015

RVO

RVO Monitor Wind op
Land 2015

http://www.ipo.nl/files/2014/5831/1885/
Monitor_wind_op_land_2015.pdf

Windvisie van provincie
Gelderland

Provincie Gelderland

Windvisie Gelderland
(1e actualisering Omgevingsvisie)

https://gldanders.planoview.nl/
planoview/NL.IMRO.9925.SVOVh1Wind-vst1?s=SAAXIYAKQgF7vzJFhEVBBHwd0AAJiAMdOCzhy3qgpM4ZOGbcCBA

Stateninformatie van provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Ingekomen stukken

https://gelderland.stateninformatie.
nl/modules/1/ingekomen%20stukken/381813

Wet ruimtelijke ordening

Overheid.nl

Wet ruimtelijke ordening

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0020449/2016-04-14

Lees meer over ETS op de
website van de Nederlandse
Emissieautoriteit (NEA)

NEA

Wat is emissiehandel?

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/wat-is-emissiehandel/vraag-enantwoord/hoe-zit-het-europese-emissiehandelssysteem-in-elkaar
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Windcentrale.nl

De Windcentrale

Hoe werkt een windmolen?

https://www.windcentrale.nl/blog/hoewerkt-een-windmolen/

RVO werking van een windturbine

RVO

Werking van een windturbine

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/
techniek/werking#gondel

Uitleg op Schooltv

Schooltv

Hoe zitten windmolens
in elkaar?

http://www.schooltv.nl/video/hoe-zittenwindmolens-in-elkaar-een-kijkje-in-dewindturbine/

Engelstalige animatie werking windturbine

Youtube

How does a wind turbine work? | Sustainability

https://www.youtube.com/watch?v=DILJJwsFl3w

RVO.nl opbrengst

RVO

Opbrengst

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/
techniek/opbrengst

Windcentrale.nl

De Windcentrale

Hoeveel energie levert
een windmolen op?

https://www.windcentrale.nl/blog/hoeveel-energie-levert-een-windmolen-op/

RVO.nl windkaart

RVO

Windkaart

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/
tools/windkaart

MilieuCentraal

Milieu centraal

Kleine windmolens

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/kleine-windmolens/

RVO, gezondheid

RVO

Gezondheid

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/
milieu-en-omgeving/gezondheid

RIVM informatieblad windturbines invloed op belevingen
gezondheid van omwonenden

RIVM

Windturbines: invloed op de beleving
en gezondheid van
omwonenden : GGD
Informatieblad medische milieukunde
Update 2013

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/januari/
Windturbines_invloed_op_de_beleving_en_gezondheid_van_omwonenden_GGD_Informatieblad_medische_
milieukunde_Update_2013

Kennisplatform windenergie,
kennisbericht geluid van
windturbines

RVO

Pilot Kennisplatform
Windenergie; Kennisbericht Geluid van
windturbines

https://www.rvo.nl/sites/default/
files/2016/05/2_Kennisbericht_Geluid_
van_windturbines_incl%20bijlage.pdf

De Correspondent, factcheck
windmolens veroorzaken
gezondheidsschade bij omwonenden

De Correspondent

Factcheck: ‘Windmolens veroorzaken
gezondheidsschade bij
omwonenden’

https://decorrespondent.nl/4456/
factcheck-windmolens-veroorzaken-gezondheidsschade-bij-omwonenden/492564577912-af74f3ad
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Milieu Effect Rapportage
Spuisluis, bijlage 5e Fijnstof
rapport

Provincie
Noord-Holland

Impact windmolens
op verspreiding van
luchtverontreiniging

http://www.windparkspuisluis.nl/media/1090/bijlage-5-e-fijnstof-rapport.pdf

Slagschaduw in woonwijk

Youtube

Slagschaduw in woonwijk Neeroeteren

https://www.youtube.com/watch?v=en8bophX1es&feature=youtu.be

Slagschaduw windturbine
Deventer in kantoorpand

Youtube

Slagschaduw maakt
ons gek’

https://www.youtube.com/watch?v=39UrsOWBUPo

Slagschaduw in woonkamer

Youtube

Slagschaduw door
windturbine

https://www.youtube.com/watch?v=EXrTLsu501I

Decibel vergelijk met andere
geluidsbronnen

Youtube

How noisy is a wind
farm?

https://www.youtube.com/watch?v=zKgN2G9d0dc&feature=youtu.be

Energeia, geluidshinder
windturbines grotendeels
bepaald door persoonlijke
fatoren

Energeia

Geluidshinder windturbines grotendeels
bepaald door persoonlijke factoren

http://energeia.nl/nieuws/538031-1302/
geluidshinder-windturbines-grotendeels-bepaald-door-persoonlijke-factoren

Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines

Agentschap NL;
Ministerie van Economische Zaken

Literatuuronderzoek
laagfrequent geluid
windturbines

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
blg-311813.pdf

Stichting LAAGFREQUENTGELUID

Stichting LAAGFREQUENTGELUID

Informatie

http://www.laagfrequentgeluid.nl/html/
informatie/info.html#art10

Tinbergen institute, effect
of wind turbines on house
prices

Tinbergen institute

Renewable Energy and
Negative Externalities:
The Effect of Wind Turbines on House Prices

http://papers.tinbergen.nl/14124.pdf

Volkskrant, hoe dichterbij
windmolens, hoe meer de
huizenprijs daalt

Volkskrant

Hoe dichter bij windmolens, hoe meer de
huizenprijs daalt

http://www.volkskrant.nl/economie/hoedichter-bij-windmolens-hoe-meer-dehuizenprijs-daalt~a4284802/

NWEA factsheet windenergie
en woningwaarde

NWEA

Factsheet windenergie
en woningwaarde

http://www.nwea.nl/windenergie/factsheets-land/878-factsheet-windenergie-en-woningwaarde

NLVOW waardedaling woningen

VerenigingTegenwind Hunzedal

Waardedaling woningen

http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2013/04/Windmolens-Gevolg-waarde-woningen.pdf

American Wind Energy Association, wind power doesn’t
affect property values

AWEA

National lab reiterates:
Wind power doesn’t
affect property values

http://www.aweablog.org/national-lab-reiterates-wind-power-doesnt-affect-property-values/

Dagblad van het Noorden,
windpark leidt tot lagere
WOZ-waarde.

Dagblad van het
noorden

Windpark leidt tot lagere WOZ-waarde

http://www.dvhn.nl/drenthe/Windparkleidt-tot-lagere-WOZ-waarde-21216583.
html

RVO vogels

RVO

Vogels

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/
milieu-en-omgeving/vogels
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RVO vleermuizen

RVO

Vleermuizen

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/
milieu-en-omgeving/vleermuizen

Green Deal Windenergie
A16-zone

Provincie
Noord-Brabant

Kwart toekomstige
windmolens A16 in
eigendom lokale gemeenschap

https://www.brabant.nl/dossiers/
dossiers-op-thema/energie/windenergie-a16/nieuws-windenergie-a16/2017/
kwart-toekomstige-windmolens-a16-in-eigendom-lokale-gemeenschap.aspx

De levende Natuur, omgaan
met effecten van windturbines op vleermuizen

De Levende Natuur

Omgaan met effecten
van windturbines op
vleermuizen

http://www.batweter.nl/attachments/
article/4/2016_Haarsma_Omgaan%20
met%20effecten%20van%20windturbines%20op%20vleermuizen.pdf

RVO windenergie in bosgebieden

Wing et al.

Verkenning (on)mogelijkheden windenergie
in bosgebieden; Samenvattend rapport

http://innovatieagroennatuur.nl/sitemanager/downloadattachment.
php?id=3yAVHd8ZnVrBjUnFgvkRKV

Trouw, windmolens geen
vloek

Trouw

Windmolen geen
vloek maar zegen voor
vogels

https://www.trouw.nl/home/windmolen-geen-vloek-maar-zegen-voor-vogels~a0236458/

Reneweconomy want to save
birds?

Reneweconomy

Want to save 70 million
birds a year? Build
more wind farms

http://reneweconomy.com.au/want-tosave-70-million-birds-a-year-build-more-wind-farms-18274/

Natuurmonumenten, visie op
windenergie

Natuurmonumenten

Visie op windenergie

https://www.natuurmonumenten.nl/
over-natuurmonumenten/standpunten-beleid/natuurbeheer/windmolens/
visie-op-windenergie

Wet natuurbescherming

Overheid.nl

Wet natuurbescherming

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0037552/2017-03-01

Uitvoeringsagenda
Apeldoorn Energieneutraal
2017-2020

Gemeente
Apeldoorn

Uitvoeringsagenda
Apeldoorn Energieneutraal 2017-2020

https://www.apeldoorn.nl/ter/
apeldoorn-energieneutraal/Uitvoeringsagenda-Apeldoorn-Energieneutraal-2017-2020.html

Gemeente Weert richtlijnen

Gemeente Weert

Richtlijnen inzake realisatie windenergie

http://www.weert.nl/downloads/Duurzaamheid/Windenergie%20-%20Uitgangspunten%20en%20richtlijnen.pdf

Regioplan Flevoland

Provincie Flevoland

Regioplan windenergie
Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland

https://www.flevoland.nl/getmedia/720306d8-6fa8-45eb-86a4-490be4c65ddb/Regioplan-Windenergie.pdf

Structuurvisie Windenergie
op land

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Structuurvisie Windenergie op land

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/31/bijlage-1-structuurvisie-windenergie-op-land

Beleidsregel Windturbineopstelling gemeente Emmen

Gemeente Emmen

Beleidsregel windmolenopstelling gemeente
Emmen maart2012

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/
p27/p2701/2701-042beleidsregel.pdf
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Sectorale Structuurvisie
Windenergie Emmen

Gemeente Emmen

Structuurvisie windenergie Emmen

https://www.gemeenteraademmen.
nl/nc/vergaderingen/document/document/39697/via/theme%3A1425.html

Gedragscode Windenergie
gemeente Emmen

Gemeente Emmen

Gedragscode Windenergie gemeente
Emmen

https://ro.emmen.nl/imro2008/NL.IMRO.0114.2015003-S701/b_NL.IMRO.0114.2015003-S701_bd22.pdf

Rvo.nl

RVO

Windenergie en flexibel vergunnen

http://www.rvo.nl/sites/default/
files/2016/05/Factsheet%20Vergunningen.PDF

L. Dreijerink | H. Kruize | I.
van Kamp, 2008, Burgerparticipatie in beleidsvorming,
Resultaten van een verkennende literatuurreview,
p 16, RIVM Briefrapport
830950003/2008

RIVM

Burgerparticipatie in
beleidsvorming; Resultaten van een verkennende literatuurreview

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/830950003.pdf

Judith E. Innes & David E.
Booher; 2007, Reframing
public participation: strategies for the 21st century; P
419-436

Institute of Urban
and Regional
Development
University of
California at Berkely

Reframing Public
Participation

http://escholarship.org/uc/item/4gr9b2v5

Gedragscode Acceptatie &
Participatie Windenergie op
land

NWEA

Gedragscode Acceptatie & Participatie
Windenergie op Land

http://nwea.nl/over-nwea/gedragscode

Gedragscode Windenergie
op land

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines
(NLVOW)

Gedragscode

http://nlvow.nl/gedragscode/

Groot Apeldoorns Landschapskookboek

Gemeente
Apeldoorn

Groot Apeldoorns
landschapskookboek

https://www.apeldoorn.nl/ter/fl-landschapskookboek_deel1

website van deA

deA

Planning

https://windmolens.de-a.nl/planning/

Gemeente Apeldoorn

Gemeente
Apeldoorn

Raadswerkgroep
Windenergie

https://www.apeldoorn.nl/ter/gemeenteraad_apeldoorn/gemeenteraad-dossiers/Raadswerkgroep-Windenergie.
html

De Correspondent

De Correspondent

Factcheck: ‘Windmolens kosten meer energie dan ze opleveren
en helpen het klimaat
niet’

https://decorrespondent.nl/4256/factcheck-windmolens-kosten-meer-energie-dan-ze-opleveren-en-helpen-het-klimaat-niet/470456652512-9b612b13

Rvo.nl

RVO

Stimulering Duurzame Energieproductie
(SDE+)

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
stimulering-duurzame-energieproductie-sde

96

BIJLAGEN

URL

NAAR
INHOUDSOPGAVE

Gebruikte verwijzing

Bron

Titel van pagina

rapport

organisatie

of document

RTL, draaien windmolens op
subsidie?

RTLNieuws

Beste Mark, draaien
windmolens op subsidie?

https://www.rtlnieuws.nl/cookiewet?s=https%3A%2F%2Fwww.
rtlnieuws.nl%2Feconomie%2Fhome%2Fcolumn%2Fhenri-bontenbal%2Fbeste-mark-draaien-windmolens-op-subsidie

De Correspondent, factcheck
windmolens draaien op
subsidie

De Correspondent

Factcheck: ‘Windmolens draaien op
subsidie’

https://decorrespondent.nl/4222/factcheck-windmolens-draaien-op-subsidie/466698305194-a44bd6fc

NWEA

NWEA

Visie NWEA op windenergie op zee

http://www.nwea.nl/standpunten/windop-zee/985-visie-nwea-op-windenergieop-zee

RVO.nl

RVO

Burgerwindpark Nijmegen-Betuwe

http://www.rvo.nl/initiatieven/co%C3%B6peratieve-energieprojecten/burgerwindpark-nijmegen-betuwe

Besluit externe veiligheid
inrichtingen (BEVI)

Overheid.nl

Besluit externe veiligheid inrichtingen

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0016767/2016-01-01

Kenniscentrum InfoMil (Beperkt) kwetsbare objecten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

(Beperkt) kwetsbare
objecten

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi/vragen-antwoorden/(beperkt)-kwetsbare/

Handboek Risicozonering
windturbines 2014

RVO

Handboek Risicozonering Windturbines

http://www.rvo.nl/sites/default/
files/2014/09/Handboek%20Risicozonering%20Windturbines%20versie%20
september%202014.pdf

Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
(Barim), artikel 3.15.

Overheid.nl

Activiteitenbesluit milieubeheer; Artikel 3.15

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2017-02-02#Hoofdstuk3_
Afdeling3.2_Paragraaf3.2.3_Artikel3.15

Regeling algemene regels
voor inrichtingen en milieubeheer (Rarim), artikel 3.14
en bijlage 5.

Overheid.nl

Activiteitenregeling
milieubeheer

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0022830/2017-01-01

Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
(Barim), artikel 3.14, lid 4.

Overheid.nl

Activiteitenbesluit milieubeheer; Artikel 3.14

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2017-02-02#Hoofdstuk3_
Afdeling3.2_Paragraaf3.2.3_Artikel3.14

Luchthavenbesluit Deelen

Overheid.nl

Luchthavenbesluit
Deelen

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0035554/2014-10-01

Besluit militaire luchthavens,
hoofdstuk 3, artikel 16

Overheid.nl

Besluit militaire luchthavens; Artikel 16

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025302/2017-01-01#Hoofdstuk3_
Artikel16

Besluit burgerluchthavens

Overheid.nl

Besluit burgerluchthavens

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0026525/2016-07-01

Regeling burgerluchthavens

Overheid.nl

Regeling burgerluchthavens; Bijlage 5

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026564/2016-07-01#Bijlage5
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Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening artikel
2.6.2, lid 8 en 9.

Overheid.nl

Besluit algemene
regels ruimtelijke
ordening; Artikel 2.6.2.
(aanwijzing)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030378/2017-01-01#Hoofdstuk2_
Titeldeel2.6_Afdeling2.6.1_Artikel2.6.2

Regeling algemene regels
ruimtelijke, artikel 2.4, 2.5,
2.6 en bijlagen 8, 9 en 10

Overheid.nl

Regeling algemene
regels ruimtelijke
ordening; Artikel 2.4.
(bouwbeperkingen
radarverstoringsgebieden)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031018/2016-07-01#Paragraaf2_
Artikel2.4

Besluit externe veiligheid
buisleidingen

Overheid.nl

Besluit externe veiligheid buisleidingen

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0028265/2014-11-01

Regeling externe veiligheid
buisleidingen

Overheid.nl

Regeling externe veiligheid buisleidingen

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0029356/2014-07-01

Kenniscentrum InfoMil, overzicht beleid en regelgeving
buisleidingen, hoofdzakelijk
bijlage 9

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Buisleidingen

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/buisleidingen/

Handboek buisleiding in
bestemmingsplannen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
Rijkswaterstaat

Handboek buisleiding
in bestemmingsplannen; Handreiking voor
opstellers van bestemmingsplannen

http://www.infomil.nl/publish/pages/71036/handboek_buisleidingen_in_
bestemmingsplannen_2016.pdf

Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in
of over rijkswaterstaatswerken, artikel 3.

Overheid.nl

Beleidsregel voor het
plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken;
Artikel 3. Wegen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013685/2015-11-21#Artikel3

Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen

Overheid.nl

Besluit aanwijzing
hoofdspoorwegen

http://wetten.overheid.nl/
BWBR0017794/2016-09-10

Omgevingsverordening Gelderland 2015

Ruimtelijke plannen

Omgevingsverordening
Gelderland (december
2015)

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/transform/NL.IMRO.9925.
PVOmgverordeningGC-gc02/pt_NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc02.
xml

Aanpassingen omgevingsverordening 42795

Provincie Gelderland

Provinciale staten van
Gelderland

https://gelderland.stateninformatie.
nl/document/5002414/1/Actualisatie_omgevingsvisie_en_omgevingsverordening%3B_ontwerpbesluit_%28PS2016-778%29

Bijlagen verkenning (on)
mogelijkheden windenergie
in bosgebieden

Wing et al.

Verkenning (on)mogelijkheden windenergie
in bosgebieden; Achtergrondrapport

http://innovatieagroennatuur.nl/sitemanager/downloadattachment.php?id=2Qb-bk3eFLWFfJx6FGOA4l
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