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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding
De vijf gemeenten in Zuidoost Fryslân (Heerenveen, Ooststellingenwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland) willen samen met de provincie Fryslân en
het Wetterskip Fryslân inzicht krijgen in de potentiële kansen en opbrengsten van
mini- en kleine windturbines in de regio Zuidoost Fryslân. Ten behoeve hiervan is
een onderzoek uitgevoerd, waarvan voorliggende rapportage het resultaat is. Het
onderzoek betreft een eerste oriëntatie naar het opwekken van energie doormiddel van kleine windturbines in Zuidoost Fryslân.

Figuur 1

Regio Zuidoost Fryslân met bestaande windturbines in de omgeving (bron: www.windstats.nl)

1.2

Doel
Het doel van dit onderzoek is om gevoel te krijgen bij de ruimtelijke mogelijkheden
van kleine windturbines én wat de bijdrage van dergelijke turbines kan zijn aan de

Inleiding
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toekomstige elektriciteitsbehoefte van de regio Zuidoost Fryslân. Ten behoeve hiervan geeft het onderzoek antwoord op onderstaande acht vragen:
1. Wat zijn mini- en kleine windturbines?
2. Welke verschillende typen en modellen zijn gangbaar?
3. Wat zijn de (technische) specificaties en (financiële) rendementen van minien kleine windturbines?
4. Wat is de bijdrage van de mini- en kleine windturbines aan de duurzame
energieproductie van de gemeenten?
5. Wat zijn plaatsingsmogelijkheden en wat zijn de milieutechnische randvoorwaarden van mini- en kleine windturbines?
6. Wat zijn kansrijke projecten/gemeenten/gebieden op basis van de resultaten van het onderzoek en wat is er verder nodig om dit te realiseren?
7. Hoe is de beleving van mini- en kleine windturbines in de samenleving?
8. Liggen er kansen voor potentiële experimenteergebieden met mini- en
kleine windturbines in Zuidoost Fryslân?
Deze vragen zijn globaal in te delen in twee onderzoeksvraagstukken, zijnde:
 Een inventarisatie van beschikbare mini- en kleine windturbines;
 Praktische mogelijkheden voor mini- en kleine windturbines binnen Zuidoost Fryslân.
Om een goede indruk te krijgen van de potentie van kleine windturbines is tevens
een vergelijk gemaakt met midi-windturbines (rotordiameter ca. 50m). Ten behoeve hiervan is in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen windturbines
met een lokale uitstraling en windturbines met een regionale uitstraling. Deze categorisering van onderzoekklassen wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3. De beschouwing van windturbines met een regionale uitstraling is enkel bedoeld ter vergelijking.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een beknopte inventarisatie van kleine windturbines gegeven,
waarna een tweetal onderzoekklassen voor het onderzoek worden gedefinieerd.
Voor deze onderzoekklassen wordt een analyse uitgevoerd, waarbij beide klassen
tegen elkaar worden weggezet in een (bondige) multicriteria-analyse.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aan de hand van een viertal plaatsingsscenario’s
een ruimtelijke analyse uitgevoerd, waarmee (on)mogelijke locaties voor windturbines met een lokale en regionale uitstraling inzichtelijk worden gemaakt.
Hoofdstuk 4 zet de opwekpotentie van de in kaart gebrachte gebieden in perspectief met de opwekopgave van de regio.
In hoofdstuk 5 worden overige overwegingen met betrekking tot kleine windturbines beschreven. Het rapport sluit af met een conclusie en advies in hoofdstuk 6.

Inleiding
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Hoofdstuk 2

2.1

Analyse kleine windturbines

Inleiding
In de voorbije jaren zijn voor mini- en kleine windturbines verschillende definities
gehanteerd. Veelal met verschillende afmetingen voor de rotordiameter, de ashoogte en/of de tiphoogte. Omdat voorliggend onderzoek een eerste oriëntatie betreft voor de regio Zuidoost Fryslân, is het niet wenselijk om onderzoekklassen direct vast te pinnen op definities en/of afmetingen. Het is echter wel van belang dat
er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de klassen die behandeld worden. Dat onderscheid wordt in het dit hoofdstuk toegelicht.

2.2

Classificering
Los van exacte afmetingen wordt in voorliggend onderzoek onderscheid gemaakt
tussen twee onderzoekklassen. Enerzijds de klasse windturbines met een lokale uitstraling en anderzijds de klasse windturbines met een regionale uitstraling.

2.2.1

Onderzoekklasse: Lokale uitstraling
Windturbines met een lokale uitstraling hebben slechts een beperkte impact op de
horizon. Dergelijke windturbines zijn niet zichtbaar op grote afstand en daardoor
domineren zij de horizon niet. Het zicht op deze windturbines wordt eenvoudig ontnomen door plaatselijke structuren zoals bebouwing of bomenrijen. Daarnaast
worden de windturbines met een lokale uitstraling ingezet voor kleinschalige, decentrale elektriciteitsopwekking en hebben zij een directe koppeling met de afnemers van de opgewekte energie. Bijvoorbeeld doordat deze windturbines dichtbij
de daadwerkelijke energieafnemer zijn gepositioneerd, mogelijk op het bouwvlak
van de afnemer of in een vrije zone rondom de afnemer. De windturbines uit deze
klasse zijn (over het algemeen) alleen rendabel wanneer deze achter de meter worden geplaatst. Verder zijn sommige kleine windturbines speciaal ontworpen om boven op een dak van een (hoog) gebouw geplaatst te worden.

2.2.2

Onderzoekklasse: Regionale uitstraling
Onder windturbines met een regionale uitstraling worden turbines verstaan die een
aanzienlijke impact hebben op de horizon. Dergelijke windturbines zijn zichtbaar
op een grote(re) afstand, doordat deze (ruim) boven plaatselijke structuren uitreiken. Afhankelijk van het aantal kan de lokale of regionale horizon gedomineerd
worden. De windturbines met regionale uitstraling worden ingezet voor grootschalige elektriciteitsopwekking en hebben an sich geen directe koppeling met de energieafnemers. Er kan wel sprake zijn van een indirecte koppeling. Een dorpsmolen,
bijvoorbeeld, hoeft niet direct op het perceel van de afnemer te staan, maar kan
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wel dusdanig in de markt gezet worden dat deze energie opwekt ten faveure van
de nabije gemeenschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Regeling verlaagd tarief
(RVT), ook wel postcoderoos1.
Tabel 1

Onderzoekklassen

Lokale uitstraling
- Beperkte impact horizon
- Kleinschalige, decentrale elek. opwekking
- Directe koppeling met energieafnemer

2.2.3

Regionale uitstraling
- Aanzienlijke impact horizon
- Grootschalige elektriciteitsopwekking
- Indirecte koppeling met energieafnemers

Niet onderzocht: innovatieve (kleine) windenergie
Naast windturbines met een lokale of regionale uitstraling zijn er ook andere, innovatieve technieken (in ontwikkeling) die op uiteenlopende wijzen energie opwekken door middel van wind. Voorbeelden hier van zijn (zie ook Tabel 2):
 Bladeless windturbines; windturbines zonder wieken
 Airborne windenergie; energieopwekking in de lucht
 DAWT (Diffuser-augmented wind turbine); windturbines met een trechter die
de wind versneld
 VAWT (Vertical axis wind turbine);; windturbines met een verticale as
 Kunstwerken; artistiek vormgegeven windturbines
 Overige.
Het overgrote deel van bovengenoemde technieken is nog in ontwikkeling, heeft
zich nog niet als volwaardig bewezen, heeft problemen met de bedrijfsvoering of is
qua voorkomen wezenlijk anders dan kleine windturbines met lokale en regionale
uitstraling. Enkele technieken kennen afmetingen die ook niet direct verenigbaar
zijn met de onderzoekklassen lokale of regionale uitstraling. Daarnaast is een (significante) bijdrage aan de elektriciteitsopwekkingopgave van de regio, zoals wordt
beschreven in paragraaf 4.2, door deze technieken (vooralsnog) onwaarschijnlijk.
Opgesomde karakteristieken overwegend, is geconcludeerd dat dergelijke technieken buiten de scope van dit onderzoek vallen en derhalve niet nader geanalyseerd dienen te worden in komende hoofdstukken.

1

Alle verbruikers in de aangrenzende postcodes van de dorpsmolen kunnen meedoen aan de RVT. De
verbruikers hebben recht op teruggave van de energiebelasting. Per aansluiting is er een maximum
afname van 10.000 kWh. De RVT geldt tot 2020, dan komt er een terugleversubsidie.
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Toekomstig onderzoek naar innovatieve opwekmethode wordt hiermee niet uitgesloten. Wanneer daar aanleiding toe is, kan dit onderzocht worden.
Tabel 2 Voorbeelden van innovatieve (kleine) windenergie

Bladeless windturbines
Vortex
3m, 13m, 150m
100W, 4kW, 1MW
Certificering

- Voorbeeld:
- Hoogte:
- Vermogen:
- Status:

- Voorbeeld:
- Hoogte:
- Vermogen:
- Status:

Analyse kleine windturbines

VAWT
Tulyp Wind
60m
300 kW
Ontwikkeling

Airborne windenergie
Ampyx AP3
100m – 465m
300 kW
Ontwikkeling

- Voorbeeld:
- Hoogte:
- Vermogen:
- Status:

Kunstwerk
Windboom
11m
3,1 kW
Beschikbaar

- Voorbeeld:
- Hoogte:
- Vermogen:
- Status:

- Voorbeeld:
- Hoogte:
- Vermogen:
- Status:

DAWT
Invelox/Sheerwind
16m
2 kW
Failliet

Ringgenerator
MWF36
42m – 72m
Ontwikkeling

- Voorbeeld:
- Hoogte:
- Vermogen:
- Status:
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2.2.4

Niet onderzocht: dakturbines
Zeer kleine windturbines kunnen worden geplaatst op daken van woningen, schuren en loodsen. De ruimtelijke impact van dergelijke turbines is zeer beperkt, evenals de energieopbrengst.
Een dakturbine, bv. de Energy Ball V200, kent een energieopbrengst die vergelijkbaar is met één zonnepaneel van 250Wp2. Aangezien de kostprijs van ca. €4.350,(incl. omvormer en BTW) van een Energy Ball ongeveer overeenkomt met de kostprijs van 10 zonnepanelen (inclusief omvormer, installatie en BTW) is het aannemelijk dat eigenaren van vastgoed eerder geneigd zullen zijn het dak te voorzien
van een aantal zonnepanelen dan van kleine windturbines, zeker aangezien de BTW
van de zonnepanelen nog kan worden teruggevraagd.
Dakwindturbines worden om deze financiële, doch in de praktijk doorslaggevende
reden, in het vervolg van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Tabel 3

Voorbeeld dakgebonden windturbine vs. zonnepaneel op dak

Dak met één Energy Ball windturbine

Dak met één zonnepaneel

Naast de hierboven beschreven dakturbines zijn er ook zogenaamde nokturbines
beschikbaar (zie Tabel 4). Deze turbines worden op de nok van een schuin dak gepositioneerd en zetten de luchtstromen die over het dak voeren om in elektriciteit.
Voor dit type windturbine geldt echter dezelfde overweging als voor dakgebonden
turbines en wordt daarom in het vervolg van dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten.
Tabel 4

Voorbeeld nokturbine

Dak met een Ridgeblade nokturbine

2

Uit de brochure van de Energy Ball V200 is op te maken dat bij een gemiddelde windsnelheid van 4
m/s een jaaropbrengst van ca. 240 kWh is te verwachten.
Een veelgebruikte vuistregel voor zonnepanelen in Nederland is dat de jaaropbrengst in kWh verkregen kan worden door het nominaal vermogen (250 Wp) te vermenigvuldigen met een ‘vollasturenfactor’ van 0,85. Dit resulteert in een verwachte jaarproductie voor 1 zonnepaneel van ca. 213 kWh.
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2.2.5

Niet onderzocht: grote windturbines
Ook grote, moderne, windturbines vallen buiten de scope van dit onderzoek. Wel
zijn hier en daar grote windturbines gebruikt als vergelijkingsmateriaal, om de bijdrage van windturbines met een lokale en regionale uitstraling in context te plaatsen.

2.3

Analyse

2.3.1

Methode
Voorliggend onderzoek behandelt windturbines met een lokale en regionale uitstraling. Binnen deze onderzoekklassen zijn er (veel) verschillende en uiteenlopende soorten windturbines beschikbaar. Zie voor een (beknopte) inventarisatie
ook Bijlage A. Hiermee wordt een beeld geschetst van wat er in deze klassen te
verwachten is in termen van productiecapaciteit.
Voor een eerste oriëntatiefase, waar voorliggend onderzoek onderdeel van uitmaakt, is gekozen om per onderzoekklasse één type te kiezen waarmee onderling
vergelijk tussen de onderzoekklassen mogelijk wordt gemaakt. Hiermee wordt o.a.
inzichtelijk wat windturbines met een lokale en regionale uitstraling kunnen bijdrage aan de toekomstige elektriciteitsopwekkingsopgave in de regio.

2.3.2

Lokale uitstraling
Binnen de onderzoekklasse lokale uitstraling valt onderscheid te maken tussen
windturbines die een directe binding met bebouwing kennen (waaronder positionering op het bouwvlak van de energieafnemer) en windturbines die op een wat
grotere afstand (ca. 30 – 100m) van de energieafnemers zijn gepositioneerd in de
zogenaamde vrije zone. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Directe binding bebouwing
Naast de eerder beschreven dakturbines, zijn er ook windturbines beschikbaar op
mast die nabij bebouwing op het bouwvlak geplaatst kunnen worden. Deze windturbines hebben een beperkte ruimtelijke impact, evenals een beperkte energieopbrengst. Dergelijke kleine windturbines wekken op jaarbasis (in het gunstigste geval) ongeveer genoeg energie op voor een gemiddeld huishouden. Deze kleine
windturbines op mast, in tegenstelling tot dakturbines, worden in dit onderzoek
wel nader beschouwd. Als representatief type wordt in het vervolg van dit onderzoek de SD3 windturbine gehanteerd (zie Tabel 5 voor kenmerken).
Vrije zone
Naast windturbines die een directe binding met bebouwing kennen, zijn er ook
windturbines met een lokale uitstraling die op ruimere afstand in de zogenaamde
vrije zone staan en voldoende energie opwekken voor meerdere huishoudens of
voor een agrarisch bedrijf. Zulke kleine windturbines dienen ook geplaatst te worden in de omgeving van de energieafnemers. Wel dienen deze windturbines een
vrij veld te hebben, zodat de windaanvoer niet verstoord wordt en eventueel milieueffecten binnen de normgrenzen blijven. Als representatief type wordt in het
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vervolg van dit onderzoek de EAZ Twaalf windturbine gebruikt (zie Tabel 5 voor
kenmerken).
Tabel 5

Voorbeelden windturbines lokale uitstraling: directe binding bebouwing vs. vrije zone

Directe binding bebouwing
- Type:
SD3
- Rotordiameter: 3,9 m
- Vermogen:
3 kW

2.3.3

Vrije zone
- Type:
EAZ Twaalf
- Rotordiameter: 12 m
- Vermogen:
15 kW

Regionale uitstraling
Windturbines met een regionale uitstraling kunnen een positief rendement leveren
en kunnen voor een regio op een duurzame wijze energie opwekken.
De windturbines met regionale uitstraling overstijgen lokale structuren, maar passen nog redelijk goed bij de schaal van de open landschappen. Dit in tegenstelling
tot de hedendaagse grote windturbines (>150m tiphoogte) welke landschappelijk
niet meer inpasbaar3 zijn, maar zelf een nieuwe laag boven het bestaande landschap vormen. De zichtbaarheid van grote afstand is aanzienlijk, maar niet overheersend. Dergelijke windturbines bieden kansen voor markering van bestaande
structuren en overgangen.

3

De wijze waarop grote windturbines worden geplaatst, bijvoorbeeld ten opzichte van een landschapsstructuur of ten opzichte van elkaar, kan bijdragen aan de leesbaarheid van een opstelling.
Het gaat in dat kader niet zo zeer om landschappelijke inpassing, maar om het landschappelijke
beeld dat ontstaat.

Analyse kleine windturbines
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Tabel 6

Voorbeeld windturbine met regionale uitstraling

Regionale uitstraling
- Type:
EWT DW54
- Rotordiameter: 54 m
- Vermogen:
900 kW

2.3.4

Multicriteria-analyse
Om het verschil tussen de onderzoekklassen (lokale en regionale uitstraling) inzichtelijk te maken, wordt een vergelijking gemaakt aan de hand van onderstaande criteria. De criteria zijn dusdanig gekozen dat deze onderscheidend en relevant zijn
voor een eerste oriëntatie.
 Elektriciteitsproductie in MWh (kwantitatief);
 Investering per kWh (kwantitatief);
 Landschappelijke impact (kwalitatief).
Beoordelingscriteria
Elektriciteitsproductie
Op basis van de verwachte windsnelheid op referentiehoogte kan de elektriciteitsproductie (in MWh) bepaald worden. Binnen de regio zijn geen gegevens bekend
over windsnelheid op de gehanteerde hoogtes (<100 m). Voor de windturbines met
lokale en regionale uitstraling wordt uitgegaan van gegevens welke voor een eerder
onderzoek4 in de naburige gemeente Steenwijkerland zijn herleid. Vanuit herleide
windsnelheden en berekening met inachtneming van de ruwheid van het terrein
en een conservatieve marge, is destijds de windsnelheid op referentiehoogte bepaald. Voor ashoogte 10m wordt uitgegaan van gemiddeld 4 m/s, voor ashoogte
55m wordt uitgegaan van gemiddeld 5,5 m/s.

4

Locatieonderzoek kleine windmolens; Op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt. Bosch & van Rijn, 2013.
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Onderstaande tabel toont welke resultaat tot welke score leidt voor het criterium
elektriciteitsproductie. De score wordt gegeven in bolletjes. Meer zwarte bolletjes
betekent een betere score.
Tabel 7

Scoretabel elektriciteitsproductie. Meer zwarte bolletjes betekent een betere score.

Score

●○○○○
●●○○○
●●●○○
●●●●○
●●●●●

Opbrengst in MWh/jaar
<1
1 – 10
11– 50
51 – 100
> 100

Investering per kWh
Aan de van hand de elektriciteitsproductie kan vervolgens ook de investering per
kWh worden geschat. Hiervoor wordt gekeken naar het aantal geïnvesteerde euro’s
per elektriciteitsopbrengst gedurende een jaar.
Tabel 8

Scoretabel investering. Meer zwarte bolletjes betekent een betere score.

Score

●○○○○
●●○○○
●●●○○
●●●●○
●●●●●

Investering in €/kWh
> 20
11 - 20
6 - 10
1-5
<1

Landschappelijke impact
Voor de landschappelijke impact wordt gekeken naar de invloed op de horizon. De
mate waarin het zicht op de windturbines wordt ontnomen door plaatselijke structuren (bebouwing of bomenrijen) is maatgevend. Indien het zicht op de windturbines niet of nauwelijks wordt ontnomen, kan de horizon op lokaal niveau gedomineerd worden door windturbines.
Daarnaast wordt de invloed op de horizon ook bepaald door het totaal oppervlak
dat een opstelling van windturbines bestrijkt en de eenheid van deze opstelling.
Omdat in deze analyse nog niet van bepaalde opstellingen wordt uitgegaan, slechts
van een onderzoekklasse in het algemeen, zijn deze laatste twee aspecten niet aan
de orde en wordt hier qua landschappelijke impact niet op gescoord.
Tabel 9

Scoretabel landschappelijke impact. Meer zwarte bolletjes betekent een betere score.

Score

●○○○○
●●○○○
●●●○○
●●●●○
●●●●●

Analyse kleine windturbines

Landschappelijke impact
Groot effect op horizon
Aanzienlijk effect op horizon
Beperkt effect op horizon
Zeer beperkt effect op horizon
Geen effect op horizon
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Resultaten
Om een score toe te kennen aan de onderzoekklassen zijn een aantal kenmerken
van belang. Onderstaande Tabel 10 geeft per klasse de energieproductie per jaar,
de kostprijs van de techniek per stuk en de hoeveelheid van de techniek die nodig
is om 1 PJ5 op te wekken. De resultaten zijn gebaseerd op de typen die zijn beschreven in paragraaf 2.3.2 en paragraaf 2.3.3. Voor de windturbines met een lokale uitstraling worden zowel de turbines met een directe binding met bebouwing, als de
turbines voor in de vrije zone inzichtelijk gemaakt.
Tabel 10

Overzichtstabel kwantitatieve kenmerken onderzoekklassen. Productie en kostprijs indicatief.

Klasse
Directe binding bebouwing
Vrije zone
Regionale uitstraling

Voobeeldtype
SD3
EAZ Twaalf
EWT 54

Productie
/ jaar (±)*
3 MWh*
30 MWh*
1.500 MWh

Kostprijs
/ stuk (±)
€21.500**
€46.500**
€800.000***

Hoeveel nodig voor 1 PJ
100.000
9.300
175

*Op basis van gegevens producent
** Inclusief mast, omvormer en installatie. Exclusief BTW
*** Exclusief fundering, transformator, elektrische infrastructuur en BTW

NB. In bovenstaande tabel is sec de kostprijs per stuk opgenomen. Deze staat nog
geheel los van de wijze van financiering. Bijvoorbeeld beschikbare subsidiemogelijkheden, zoals de SDE+, of met behulp van de postcoderegeling.
Landschappelijke impact betreft een kwalitatief criterium. Aan de hand van de
maatgevende invloed op de horizon, is op basis van ‘expert judgement’ een score
toegekend.
Bovenstaande resulteert in de scores die in onderstaande Tabel 11 zijn weergeven.
Tabel 11

Scoringstabel onderzoeklassen

2.4

Klasse

Elektriciteitsproductie

Investering
per kWh

Landschappelijke impact

Directe binding bebouwing
Vrije zone
Regionale uitstraling

●●○○○
●●●○○
●●●●●

●●●○○
●●●●○
●●●●●

●●●●○
●●●○○
●●○○○

Conclusie
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de onderzoekklassen. Zowel qua opbrengstpotentieel en rentabiliteit als qua effect op landschap en beeldkwaliteit. Het moge
duidelijk zijn dat het leveren van een wezenlijke bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen een landschappelijk impact kent.

5

1 PJ = ca. 20% van de elektriciteitsbehoefte van Zuidoost Fryslân in 2050. Zie ook paragraaf 4.2.
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Hoofdstuk 3

3.1

Ruimtelijke analyse

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een ruimtelijke analyse uitgevoerd voor windturbines met
een lokale of regionale uitstraling. De ruimtelijke analyse geeft input voor de overweging of het opstellen van ruimtelijk beleid voor kleine windturbines zinvol is.
De ruimtelijke analyse is niet bedoeld om 1-op-1 beleid op te baseren, daar is meer
onderzoek voor nodig.

3.2

Plaatsingsvoorwaarden

3.2.1

Beleidskaders
Hoewel t.g.v. de Houtskoolschets Windstreek 2011 (Provincie Fryslân, 2010) windturbines met lokale en regionale uitstraling in de regio ZO Fryslân nagenoeg6 zijn
uitgesloten, wordt in deze paragraaf een beschouwing gegeven van aandachtspunten die van belang zijn bij plaatsing van dergelijke windturbines.
Voor het toestaan van windturbines met een lokale uitstraling is tot op heden geen
nationaal beleid geformuleerd. In het lokale plaatsingsbeleid is maatwerk noodzakelijk. Enkele gemeenten in Nederland hebben dergelijk beleid reeds uitgewerkt.
Beleidskaders verschillen voor bebouwd gebied en voor buitengebied. Onderstaande punten worden over het algemeen van belang geacht:
 Clustering, voorkomen van verrommeling;
 Aansluiten bij bestaande bouwblokken, bedrijventerreinen of infrastructuur;
 Ontzien van natuurgebieden.
Doordat windturbines met een regionale uitstraling bestaande structuren plaatselijk kunnen overstijgen, is de landschappelijke inpassing van groter belang dan bij
windturbines met een lokale uitstraling.
Voor windturbines met een regionale uitstraling kan worden aangesloten bij de inrichtingsprincipes en aandachtspunten voor grootschalige windenergie uit de
Structuurvisie Wind op Land (Min. I&M, 2014). Hoewel die principes zijn opgesteld
voor grootschalige windparken, zijn deze in de basis ook toepasbaar op windturbines met regionale uitstraling:
 Zoek aansluiting bij grote structuren in het landschap (bv. de grens tussen land
en groot water of hoofdinfrastructuur);
6
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 Zorg voor een herkenbare interne orde (bv. lijnopstellingen);
 Houdt een zekere afstand aan tussen twee verschillende windparken.
3.2.2

Wettelijke kaders
De turbines met een lokale en regionale uitstraling zijn regulier vergunningplichtig.
Een kleine windturbine is namelijk een bouwwerk. Op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voor de realisatie van een bouwwerk een
omgevingsvergunning vereist.
In het kader van de omgevingsvergunning Milieu worden windturbines met een lokale en regionale uitstraling getoetst aan de Wet milieubeheer. Windturbines met
een lokale en regionale uitstraling dienen te voldoen aan het Activiteitenbesluit/regeling wanneer zij een rotordiameter hebben die groter is dan 2 meter7. De gehanteerde representatieve windturbines in hoofdstuk 2 hebben allen een rotordiameter groter dan 2 meter. De plaatsingsmogelijkheden hangen af van de normen
omtrent o.a. geluid, schaduw en veiligheid waardoor minimale afstanden moeten
worden aangehouden tot gebouwen, infrastructuur en leidingen. De gehanteerde
afstanden zijn gegeven in de figuren van de plaatsingsscenario’s in de volgende paragraaf.

3.3

Plaatsingsscenario’s
Voor de ruimtelijke analyse wordt gebruikt gemaakt van verschillende plaatsingsscenario’s. Met deze plaatsingsscenario’s wordt op verschillende niveaus gekeken
naar de (on-)mogelijkheden voor windturbines met een lokale en regionale uitstraling binnen Zuidoost Fryslân. Door middel van een algemene GIS8-analyse op basis
van ruimtelijke belemmeringen worden gebieden en zones aangewezen die binnen
dat specifieke scenario ruimte bieden voor de plaatsing van windturbines.
Aangezien de gemeenten in Zuidoost Fryslân nog geen lokaal plaatsingsbeleid hebben voor kleine windturbines wordt in deze ruimtelijke analyse enkel rekening gehouden met de relevante wetgeving zoals beschreven in paragraaf 3.2. Dit vertaalt
zich voornamelijk in bufferafstanden rondom ruimtelijke belemmeringen. Mogelijkheden tot netinpassing worden in deze GIS-analyse nog niet meegenomen.
Ten behoeve van de ruimtelijke analyse worden 4 scenario’s uitgewerkt:
 Lokale uitstraling

- Scenario directe binding bebouwing
- Scenario vrije zone
- Scenario kleinschalig geclusterde opstelling
 Regionale uitstraling - Scenario regionale windturbines9

7

8
9

Ruimtelijke analyse

Categorie 20.2, bijlage I Bor
GIS: Geografisch Informatiesysteem
Een scenario met regionale windturbines in geclusterde opstelling is ook denkbaar, maar valt voor
nu buiten de scope van dit onderzoek en is derhalve niet inzichtelijk gemaakt.
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3.3.1

Scenario - Directe binding bebouwing
Het scenario - Directe binding bebouwing gaat uit van kleine windturbines die een
directe koppeling hebben met de energieafnemer. Dergelijke windturbines wekken
(in het gunstigste geval) ongeveer genoeg energie op voor één huishouden. Het is
daarom van belang dat windturbines binnen dit scenario direct aansluiting zoeken
bij bebouwing en waar mogelijk gerealiseerd worden binnen het bouwvlak. Een
GIS-analyse heeft in dit geval geen toegevoegde waarde omdat er weinig ruimtelijke belemmering zijn. Er is slechts één voorwaarde; aansluiting zoeken bij bebouwing.

3.3.2

Scenario - Vrije zone
Het scenario - Vrije zone gaat uit van windturbines met een lokale uitstraling waarvan de stroom door één of meerdere huishoudens en/of (agrarische) bedrijven uit
de lokale gemeenschap wordt afgenomen. Dit scenario leent zich voor de wat minder open landschappen, aangezien de zichtbaarheid sterk wordt beperkt door andere landschapselementen, zoals woningen, bedrijfsgebouwen, bomen, bosschages en eventuele hoogteverschillen.
Gekeken is naar zones rondom de verbruikspunten van de op te wekken elektriciteit. Dit mede omdat windturbines met een lokale uitstraling alleen rendabel zijn
als deze achter de meter kunnen leveren voor huishoudens en agrarische bedrijven.
De zone die in aanmerking komt betreft 30 tot 100 meter rondom woningen en
bedrijven. De ondergrens van 30m wordt aangehouden om windafvang t.g.v. de
desbetreffende bebouwing te voorkomen. De bovengrens van 100m wordt aangehouden om de koppeling met de energieafnemer te waarborgen.
Onderstaand Figuur 2 geeft binnen dit scenario de plaatsingsruimte voor windturbines met een lokale uitstraling in de regio ZO Fryslân.

Ruimtelijke analyse
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Figuur 2

Scenario - Vrije zone. Paarse zones 30 – 100m rondom verbruikspunten.

Scenario: Vrije zone

Op basis van bovenstaande figuur is het lastig een uitspraak te doen over de wenselijkheid van een dergelijk scenario. Hoewel andere ruimtelijke elementen de landschappelijke impact van dit scenario enigszins beperken, kan een overvloedige invulling van dit scenario resulteren in een grote impact op zichtlijnen van en naar de
kleinschalige landschappen rondom de verbruikspunten (verrommeling).
3.3.3

Scenario - Kleinschalig geclusterde opstelling
Als variatie op voorgaand scenario, waarbij turbines met een lokale uitstraling in
zones rondom de verbruiker worden geplaatst, is er ook een plaatsingsscenario
denkbaar waarin kleinschalig geclusterde opstellingen met dergelijke windturbines
worden ontwikkeld. Dit scenario gaat uit van clustering. De clusters bestaan uit
windturbines met een lokale uitstraling die energie opwekken in het vrije veld. Een
dergelijk kleinschalig geclusterde opstelling kan bestaan uit 10 – 15 windturbines.

Ruimtelijke analyse
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Figuur 3

Opstelling van kleinschalige windturbines (tiphoogte 21m) (bron foto: dvhn.nl)

Om de mogelijkheden inzichtelijk te maken zijn middels een GIS-analyse eerst alle
ruimtelijke belemmeringen in kaart gebracht. Omdat het hier windturbines met
een lokale uitstraling betreft zijn de buffers rondom ruimtelijke elementen beperkt.
Enkel ten opzichte van buisleidingen en hoogspanningsinfrastructuur wordt een
aanzienlijke afstand aangehouden. Daarnaast worden natuurgebieden (incl. waterlichamen) uitgesloten. Figuur 4 geeft een grafische weergave van de ruimtelijke belemmeringen. Figuur 5 is de inversie10 van Figuur 4, waarmee de gebieden met mogelijkheden voor kleinschalig geclusterde opstellingen inzichtelijk worden gemaakt.

10
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Ook wel omkering of het tegenovergestelde.

18

Onderzoek kleine windturbines
Potentiële kansen en opbrengsten in Zuidoost Fryslân

Figuur 4

Kaart met ruimtelijke belemmering voor kleinschalig geclusterde opstellingen in ZO Fryslân

Figuur 5

Gebieden met mogelijkheden voor kleinschalig geclusterde opstellingen (inversie van bovenstaande kaart)

Ruimtelijke analyse

19

Onderzoek kleine windturbines
Potentiële kansen en opbrengsten in Zuidoost Fryslân

3.3.4

Scenario - Regionale windturbines
Waar de drie voorgaande scenario’s werkten met windturbines met een lokale uitstraling, gaat dit scenario uit van windturbines met een regionale uitstraling. Deze
regionale windturbines wekken elektriciteit op voor een (groot) deel van de inwoners van de 5 gemeenten, maar kunnen daarbij ook zichtbaar zijn voor diezelfde
inwoners.
Voor dit plaatsingsscenario hangen de mogelijkheden af van de normen omtrent
o.a. geluid, slagschaduw en veiligheid, waardoor minimale afstanden moeten worden aangehouden tot gebouwen, infrastructuur en leidingen. Om ter plekke van
gevoelige objecten (zoals woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen etc.) naar
verwachting te voldoen aan de geluidsnorm (en in mindere mate de slagschaduwnorm) wordt rondom woningen een ruime bufferafstand van 500m gehanteerd. Zie
Figuur 6 voor een grafische weergave van de ruimtelijke belemmeringen inclusief
bufferafstanden. Daarnaast geldt ter plaatse van de landelijke laagvliegroute voor
straaljagers een maximale bouwhoogte van 40 meter. Deze route is daarmee ook
een harde belemmering voor middelgrote en grote windturbines. Figuur 7 is de inversie van Figuur 6 waarmee de ruimtelijke mogelijkheden voor regionale windturbines inzichtelijk worden gemaakt.

Ruimtelijke analyse
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Figuur 6

Kaart met ruimtelijke belemmering incl. bufferafstand rondom woningen ZO Fryslân

Figuur 7

Gebieden met mogelijkheden voor windturbines met regionale uitstraling (inversie van bovenstaande kaart)

Ruimtelijke analyse
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Doordat de turbines in dit scenario de bestaande structuren plaatselijk kunnen
overstijgen is de landschappelijke inpassing van groter belang dan bij de vorige scenario’s. De regionale windturbines passen goed bij de schaal van de open landschappen in de regio ZO Fryslân. Randen van verschillende landschapstypen of
overgangen van gebruiksfuncties kunnen door het plaatsen van deze windturbines
worden gemarkeerd. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat regionale windturbines een visuele relatie kunnen aangaan met reeds bestaande oriëntatiepunten, zoals kerktorens of watertorens.
Binnen de gebieden met mogelijkheden, zoals te zien in Figuur 7, kan naar invulling
worden gezocht aan de hand van de in paragraaf 3.2 genoemde inrichtingsprincipes:
 Zoek aansluiting bij grote structuren in het landschap (bv. grens tussen land en
groot water of hoofdinfrastructuur);
 Zorg voor een herkenbare interne orde (bv. lijnopstellingen);
 Houdt een zekere afstand aan tussen twee verschillende windparken.

3.4

Conclusie
Voor windturbines met een lokale uitstraling is er (zeer) veel ruimte beschikbaar in
de regio ZO Fryslân. Beredenerend vanuit ruimtelijke belemmeringen is het lastig
om ruimtelijk beleid op te stellen voor de plaatsing van windturbines met een lokale
uitstraling. Indien het gewenst wordt geacht om lokaal plaatsingsbeleid op te stellen, kan dit op basis van andere ruimtelijk relevante overwegingen, bijvoorbeeld
landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Enkele gemeenten in Nederland
hebben dergelijk beleid reeds uitgewerkt.
Voor windturbines met een regionale uitstraling is er t.g.v. ruimtelijke belemmeringen een stuk minder ruimte in de regio beschikbaar. Omdat de beschikbare ruimte
schaarster is en deze klasse windturbines lokale structuren overstijgen kan het
wenselijk zijn ruimtelijk beleid op te stellen waarbij input uit de ruimtelijke analyse
wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor het aanwijzen van gebieden met voldoende
ruimte voor clustering van regionale windturbines.

Ruimtelijke analyse
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Hoofdstuk 4

4.1

Opwek: opgave en potentie

Inleiding
Op basis van de ruimtelijke analyse, waarin de ruimtelijke mogelijkheden in kaart
zijn gebracht, kan op hoofdlijnen iets gezegd worden over de opwekpotentie van
kleine windturbines in Zuidoost Fryslân.
Tegelijkertijd weten we hoe groot de opgave van opwek van duurzame energie is,
aangezien deze uiteen is gezet in de Friese Energiestrategie. Om eenduidigheid te
waarborgen, wordt in voorliggend onderzoek aangesloten bij de verwachte energiebehoefte uit de Friese Energiestrategie.
In dit hoofdstuk worden de potentie van kleine windturbines en de totale opgave
voor opwek van duurzame energie met elkaar in verband gebracht.

4.2

Opwekopgave
Om naar een energieneutraal Zuidoost Fryslân in 2050 toe te werken, is in de Friese
Energiestrategie (Streekagenda Zuidoost Fryslân, 2017) de te verwachte energiebehoefte voor de regio inzichtelijk gemaakt.

4.2.1

Elektriciteitsbehoefte
Een onderdeel van de totale energiebehoefte is de elektriciteitsbehoefte. Omdat
de regio energieneutraal wil zijn in 2050, dient (een groot gedeelte van) de elektriciteit lokaal opgewekt te worden. Dit is onder andere mogelijk met windturbines.
In de Friese Energiestrategie is de elektriciteitsbehoefte van de regio in 2050 als
volgt bepaald; door energiebesparing wordt een deel van het huidige energieverbruik teruggebracht, het overgebleven energieverbruik wordt vervolgens onderverdeeld in drie delen. Te weten; elektriciteit, warmte en brandstof. Voor elk van deze
onderdelen is per gemeente aangegeven wat de verwachte behoefte is (in PJ11). In
onderstaande tabel is per gemeente aangegeven wat de verwachte elektriciteitsbehoefte is in 2050.

11

PJ = Petajoule
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Tabel 12

Elektriciteitsbehoefte in 2050 per gemeente (Bron: Friese Energiestrategie, 2017)

Gemeente
Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Opsterland
Heerenveen
Smallingerland
Totaal regio

Elektriciteitsbehoefte in 2050
0,56 PJ
0,70 PJ
0,88 PJ
1,47 PJ
1,32 PJ
4,93 PJ12

 Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage van kleine windturbines
kan zijn aan de hierboven beschreven elektriciteitsbehoefte.
 NB. Er wordt niet gestreefd naar het opwekken van de gehele elektriciteitsbehoefte door middel van kleine windturbines.

4.3

Opwekpotentie
In onderstaande sub-paragrafen wordt voor de plaatsingsscenario’s uit hoofdstuk
3 op hoofdlijnen iets gezegd over de opwekpotentie van windturbines met een lokale, dan wel regionale uitstraling.

4.3.1

Scenario - Directe binding bebouwing
Voor dit scenario geldt dat belemmeringen uit een ruimtelijke analyse geen gebieden uitsluiten voor plaatsing van windturbines met een directe binding met bebouwing. Er is ruimtelijk veel mogelijk. Daardoor is het gelijk lastig een uitspraak te
doen over de maximale potentie van dit scenario. Het is wel van belang dat windturbines binnen dit scenario direct aansluiting zoeken bij bebouwing en waar mogelijk gerealiseerd worden binnen het bouwvlak.
Om toch een indicatie te geven van de potentie wordt de aanname gedaan dat álle
woningen in de regio die zijn gelegen in het buitengebied één windturbine
plaatsten. De regio Zuidoost Fryslân kent ca. 37.300 woningen die niet in woonkernen zijn gelegen. De SD3 (het representatieve type voor directe binding met bebouwing) heeft een opwekpotentieel van ca. 3 MWh per jaar (zie Tabel 10).
Een inschatting van de mogelijke bijdrage van dit scenario aan de regionale elektriciteitsbehoefte in 2050 is:
3 MWh x 37.300 woningen

12

= ca. 112.000 MWh per jaar
= ca. 0,4 PJ per jaar
= ca. 8% van de elektriciteitsbehoefte in 2050

4,93 PJ = 1.369.444 MWh

Opwek: opgave en potentie
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4.3.2

Scenario - Vrije zone
Voor dit scenario is gekeken naar zones rondom de verbruikspunten van de op te
wekken elektriciteit. De zone die in aanmerking komt betreft 30 tot 100 meter
rondom woningen en bedrijven (zie ook Figuur 20). Het is uiteraard locatie specifiek
hoeveel windturbines met een lokale uitstalling in deze zone geplaatst kunnen worden. Om toch een indicatie te geven van de potentie wordt wederom de aanname
gedaan dat álle woningen in de regio die zijn gelegen in het buitengebied één windturbine in de vrije zone plaatsten. De EAZ12 (het representatieve type) heeft een
opwekpotentieel van ca. 30 MWh per jaar (zie Tabel 10).
Een inschatting van de mogelijke bijdrage van dit scenario aan de regionale elektriciteitsbehoefte in 2050 is:
30 MWh x 37.300 woningen = ca.1.120.000 MWh per jaar
= ca. 4 PJ per jaar
= ca. 81% van de elektriciteitsbehoefte in 2050

4.3.3

Scenario - Kleinschalig geclusterde opstelling
Door er voor dit scenario van uit te gaan dat een kleinschalig geclusterde opstelling
uit 10 tot 15 windturbines met lokale uitstraling bestaat, kan hier een bepaald ruimtebeslag aan worden gekoppeld. Een cluster van 3 x 4 windturbines beslaat een
oppervlak van ca. 1,4 ha.13 Een kleinschalig geclusterde opstelling met 12 windturbines kan, bij benadering, een elektriciteitsproductie hebben van ca. 36014 MWh
per jaar.

Figuur 8

Schematische weergave kleinschalig geclusterde opstelling van 12 windturbines

Om op deze manier 10% bij te dragen aan de elektriciteitsbehoefte van de regio
Zuidoost Fryslân in 2050 zijn er 380 kleinschalig geclusterde opstellingen van dat
formaat nodig. Dit betreft een ruimte beslag van ca. 530 ha.
Uit de ruimtelijke analyse voor dit plaatsingsscenario blijkt dat er in totaal ca.
60.000 ha. aan ruimtelijk mogelijkheid15 is voor kleinschalig geclusterde opstellingen in de regio Zuidoost Fryslân (zie ook Figuur 5).

13

14

15

Vuistregel is dat tussen twee windturbines een onderlinge afstand van 4 x de rotordiameter (4D)
wordt aangehouden. Voor de EAZ Twaalf is dat (4 x 12m) = 48m. Voor een cluster van 3 x 4 windturbines komt dat uit op: (48m + 48m) x (48m + 48m + 48m) = ca. 1,4 ha.
12 windturbines x 30 MWh = ca. 360 MWh
Uiteraard zijn de gebieden zonder belemmeringen niet helemaal ‘op te vullen’ met windturbines.
Voor een eerste inschatting van de ordegrootte van de potentie is dit evenwel een goede eerste
stap.

Opwek: opgave en potentie
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4.3.4

Scenario - Regionaal windturbines
De windturbines met een regionale uitstraling moeten op een afstand van 4 x de
rotordiameter van elkaar staan (ca. 200m). Dat betekent dat het ruimtebeslag van
zo’n windturbine kan worden beschouwd als een cirkel met straal 100m en dus een
oppervlakte van 31.400 m2 oftewel 3,14 hectare16. Dit ruimtebeslag per windturbine is vergeleken met het areaal waar dergelijke windturbines mogelijk zijn, zoals
getoond in Figuur 7. Dat areaal is 5.680 hectare. Er ‘passen’ dus ca. 1.800 van dergelijke windturbines in het onderzoeksgebied. De EWT DW54 (het representatieve
type voor regionale windturbines) heeft een opwekpotentieel van ca. 1.500 MWh
per jaar (zie Tabel 10).
Een inschatting van de mogelijke bijdrage van dit scenario aan de regionale elektriciteitsbehoefte in 2050 is:
1.500 MWh x 1.800 turbines = ca. 2.700.000 MWh per jaar
= ca. 9,7 PJ per jaar
= ca. 197% van de elektriciteitsbehoefte in 2050

4.4

Conclusie
Voor de vier verschillende plaatsingsscenario’s is een inschatting gemaakt van de
opwekpotentie en de mogelijke bijdrage aan de te verwachte energiebehoefte voor
de regio.

Tabel 13

Overzicht indicatieve opwekpotentie plaatsingsscenario’s

Plaatsingsscenario
Directe binding bebouwing
Vrije zone
Kleinschalige geclusterde opstelling
Regionale windturbines

Opwekpotentie
in PJ
0,4
4

% van de elektriciteitsbehoefte
van de regio ZO Fryslân in 2050
8
81

0,49

10

9,7

197

NB. De plaatsingsscenario’s zijn slechts verkennend van aard. Er zijn verschillenden
andere scenario’s denkbaar, welke elk een verschillende opwekpotentie kennen.

16

Uiteraard zijn de gebieden zonder belemmeringen niet helemaal ‘op te vullen’ met windturbines. Voor
een eerste inschatting van de ordegrootte van de potentie is dit evenwel een goede eerste stap.
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Hoofdstuk 5

5.1

Overige overwegingen

Beschouwing huidig beleid kleine windturbines
Geconstateerd kan worden dat zowel het provinciaal als gemeentelijk beleid (veelal
afwezig) met betrekking tot kleine windturbines ruimer moet, wil windenergie een
nuttige bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Met ruimer beleid kan rekening worden gehouden met én ingespeeld worden op huidige ontwikkelingen
voor windturbines met lokale uitstraling.

5.1.1

Pilotlocatie windturbines lokale uitstraling
De Verordening Romte Fryslân 2014 biedt ruimte voor pilotlocaties voor kleine
windturbines. In art. 9.3.1 is opgenomen dat een ruimtelijk plan een regeling kan
bevatten voor een innovatieve pilot voor:
a. kleine windturbines met een horizontale as in andere vormen dan twee of drie
wieken en een rotordiameter van maximaal twee meter;
b. kleine windturbines met een verticale as en een rotordiameter van maximaal
twee meter.
mits het innovatieve karakter van de pilot middels een rapportage aannemelijk
wordt gemaakt en de kleine windturbines zorgvuldig worden ingepast binnen de
landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten.
De windturbines die in voorliggend onderzoek als representatief type per onderzoekklasse zijn gehanteerd, passen allen niet binnen de boven gestelde regels. De
regels zijn dusdanig limitatief dat het opzetten van een pilot die een mogelijke bijdrage levert aan de eerder beschreven opwekopgave onwaarschijnlijk is. Wanneer
er ruimte wordt geboden voor een innovatieve pilot is het wenselijk dat dit beleid
meer ruimte biedt dan het gewone beleid, zodat uiteenlopende en vooruitstrevende pilots mogelijk worden.
Een pilotlocatie die ruimte biedt voor windturbines met een lokale uitstraling kan
op haar beurt wel helpen bij de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie(s).
Daarnaast kan een dergelijke pilot op sociaal vlak meerwaarde creëren. Het kan
fungeren als communicatie- en educatiemiddel en op die manier bewustwording
van de energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) opgang
brengen.
Een potentiele pilotlocatie voor windturbines met een lokale uitstraling kan gezocht
worden binnen de gebieden met mogelijkheden die naar voren zijn gekomen in het
scenario - kleinschalig geclusterde opstelling.
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5.2

Ruimtelijk planologische sporen
Ervan uitgaande dat provinciaal beleid in de toekomst de ruimte biedt voor kleine
windturbines, kunnen de vijf gemeenten één van onderstaande ruimtelijk planologische sporen bewandelen:

5.2.1

Bestemmingsplan(wijziging)
De gemeente kan een bestemmingsplan(wijziging) voor de gewenste locaties van
kleine windturbines opstellen (uitgebreide procedure). Daarna kan zij per initiatief
een omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

5.2.2

Facetbestemmingsplan
De gemeente kan een facetbestemmingsplan voor kleine windturbines opstellen
(uitgebreide procedure). Een facetbestemmingsplan wordt over vigerende bestemmingsplannen in de gemeente heen gelegd. De gemeente Slochteren (provincie
Groningen) heeft dit bijvoorbeeld gedaan voor kleine windturbines. Daarna kan de
gemeente per initiatief een omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

5.2.3

Visie
De gemeente kan een visie voor kleine windturbines opstellen, welke vastgesteld
dient te worden door de raad. Daarna kan per initiatief een omgevingsvergunning
verleend worden, incl. afwijken van bestemmingsplan (uitgebreide procedure).

5.2.4

Beleidsregel Awb
De gemeente kan een beleidsregel Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor kleine
windturbines opstellen. Daarna kan per initiatief een omgevingsvergunning verleend worden, incl. afwijken van bestemmingsplan (uitgebreide procedure).
NB. De kleinste windturbines (rotordiameter kleiner dan 2 meter) worden beschouwd als gebouwgebonden installaties. Deze zijn niet bouwvergunningplichtig
en worden niet aangemerkt als milieuactiviteit.

5.3

Beleving in samenleving
Net als bij grote, moderne windturbines (tiphoogte >150m) kan bij omwonenden
of anderszins belanghebbenden (bijv. milieuorganisaties) weerstand ontstaan tegen de plaatsing van windturbines met een lokale dan wel regionale uitstraling.
Hoewel windturbines met een lokale uitstraling beter inpasbaar zijn in het landschap dan windturbines met een regionale uitstraling, blijkt in de praktijk dat plaatsing van turbines uit beide onderzoekklassen op bezwaar kan rekenen. Van belang
is om vroegtijdig met de omgeving te overleggen, hen van informatie te voorzien
en waar mogelijk te laten participeren in de planvorming.
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5.4

Vergelijking andere technieken
Hoewel andere technieken voor het opwekken van duurzame energie niet binnen
de scope van dit onderzoek vallen, wordt hieronder een beknopte vergelijking gegeven van het opwekpotentieel.
Ter vergelijking is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt hoeveel van een andere techniek nodig is om 1 PJ op te wekken.

Tabel 14

Vergelijking tussen productie van verschillende technieken

Techniek
1 Zonnepaneel
Zonnepark van 1 hectare
1 Grootschalige windturbine

Voorbeeldtype
250 Wp
1MWp
3MW

Productie
/ jaar (±)
0,22 MWh
880 MWh
10.000 MWh

Hoeveel nodig
voor 1 PJ
1,26 miljoen
316
28

NB. Uit de praktijk is gebleken dat zonneparken een aanzienlijk ruimtebeslag leggen
op (veelal agrarische) gronden. Bij windturbines met een lokale en regionale uitstraling is dit slechts beperkt aan de orde. Dubbel ruimtegebruik van gronden blijft
bij kleine windturbines mogelijk, zodat het opwekken van duurzame energie niet
ten kosten hoeft te gaan van agrarische activiteiten.

5.5

Conclusie
Geconstateerd kan worden dat het huidige provinciale en gemeentelijk beleid voor
kleine windturbines en innovatieve pilots voor kleine windturbines niet ruim genoeg is om in te spelen op huidige ontwikkelingen voor windturbines met een lokale uitstraling. Mocht die ruimte er in de nabije toekomst wel zijn, dan kunnen de
gemeenten verschillende ruimtelijk planologische sporen bewandelen.
Het mogelijk maken van windturbines kan veelal in meer of mindere mate op bezwaar van omwonenden en belanghebbenden rekenen. Communicatie en participatie in de planvorming is van belang.
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Hoofdstuk 6

6.1

Conclusie en advies

Conclusie
In dit onderzoek is, los van exacte definities en afmetingen, gekeken naar windturbines met een lokale uitstraling en windturbines met een regionale uitstraling. Door
deze onderzoekklassen met elkaar te vergelijken is een eerste inzicht gegeven in
wat het nut (en de noodzaak) is van kleine windturbines in Zuidoost Fryslân.
Daarnaast is op hoofdlijnen iets gezegd over de opwekpotentie van kleine windturbines in zuidoost Fryslân.
De beschouwing van windturbines met een regionale uitstraling is enkel bedoeld
ter vergelijking.

Figuur 9

Windturbines met lokale uitstraling (links) vs. windturbines met regionale uitstraling (rechts)

Lokale uitstraling
Windturbines met een lokale uitstraling kunnen worden onderverdeeld in turbines
met een directe binding met bebouwing en turbines voor in de vrije zone. De nuance
zit hem in de positionering van de turbine; direct grenzend aan bebouwing c.q. op
het bouwvlak of het hanteren van een vrije zone waardoor windaanvoer niet verstoord wordt en eventueel milieueffecten binnen de normgrenzen blijven.
De plaatsing van windturbines met een lokale uitstraling blijft allereerst een financiële afweging. Turbines die geplaatst worden in de vrije zone kunnen een rendabele investering zijn, als deze bijvoorbeeld ‘achter de meter’ worden geplaatst of
een geschikte financieringsvorm hanteren.
Windturbines met een lokale uitstraling zijn goed in te passen in het landschap,
temeer omdat bestaande plaatselijke structuren en ruimtelijke elementen de landschappelijke impact van deze turbines (eenvoudig) kunnen beperken.
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Uit de drie scenario’s die zijn uitgewerkt voor windturbines met een lokale uitstraling is op te maken dat er voldoende plek is in de regio om ruimte te bieden aan
dergelijke kleine windturbines. De scenario’s leren ook dat (met maximale invulling)
de windturbines met een lokale uitstraling een significante bijdrage kunnen leveren
aan de voorziene elektriciteitsbehoefte in 2050.
Hoe realistisch (maximale) invulling is van de onderzochte scenario’s, zal moeten
blijken uit nader onderzoek.
Windturbines met een lokale uitstraling kunnen tevens fungeren als communicatieen educatiemiddel en op die manier bewustwording van de energietransitie (van
fossiele brandstoffen naar duurzame energie) opgang brengen.
Regionale uitstraling
Windturbines met een regionale uitstraling kunnen een positief rendement leveren
en kunnen significant bijdragen aan de opgave van de regio om een deel van de
toekomstige elektriciteitsbehoefte lokaal en duurzaam op te wekken. Echter, door
de schaalvergroting van moderne, grote windturbines (en de daar bijbehorende
toenemende energieproductie) worden windturbines met een regionale uitstraling
nog maar beperkt in Nederland geplaatst.
Doordat de windturbines met een regionale uitstraling bestaande structuren plaatselijk kunnen overstijgen, is de landschappelijke inpassing van groter belang dan bij
windturbines met een lokale uitstraling. Hiervoor kan worden aangesloten bij de
inrichtingsprincipes en aandachtspunten voor grootschalige windenergie.
De plaatsingsmogelijkheden hangen sterk af van de normen omtrent o.a. geluid,
slagschaduw en veiligheid, waardoor minimale afstanden moeten worden aangehouden tot gebouwen, infrastructuur en leidingen.
Uit de ruimtelijke analyse is gebleken dat er in de regio Zuidoost Fryslân voldoende
ruimte is om energie op te wekken met windturbines die een regionale uitstraling
hebben. Bij (gedeeltelijke) invulling van deze ruimte kan al een significante bijdrage
worden geleverd aan de elektriciteitsopwekkingsopgave voor 2050. In welke mate
invulling van het geschikte areaal realistisch (en überhaupt gewenst) is, zal moeten
blijken uit nader onderzoek (indien gewenst).

6.2

Advies
Om de energietransitie verder vorm te geven is het van belang dat verschillende
manieren voor het opwekken van duurzaam energie worden verkend. Zo ook het
opwekken van elektriciteit d.m.v. kleine windturbines met een lokale of regionale
uitstraling.
Echter, de vuistregel blijft dat de energieopbrengst van een windturbine kwadratisch evenredig is met de lengte van de wiek. Dit wil zeggen dat een verdubbeling
van de wieklengte, vier keer zoveel energie oplevert. Daarnaast geldt als vuistregel
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dat een verdubbeling van de windsnelheid op ashoogte, resulteert in acht keer zoveel energieopbrengst.
Met deze kennis, en met de duurzaamheidsdoelstelling van de regio in het achterhoofd, is het aan te raden slechts beperkt stil te staan bij het opzetten van beleid
voor zeer kleine windturbines (directe binding bebouwing). Indien toch gewenst,
kan aansluiting worden gezocht bij beleidskaders voor kleine windturbines uit andere gemeenten in Nederland.
Indien in de regio Zuidoost Fryslân een pilotlocatie voor kleine windturbines mogelijk wil maken, waarmee onder andere sociale meerwaarde kan worden gecreëerd,
adviseren wij dit te doen voor windturbines met een lokale uitstraling (in de vrije
zone). Dergelijke windturbines kunnen rendabel zijn en hebben een beperkte landschappelijke impact doordat het zicht op deze turbines eenvoudig ontnomen wordt
door plaatselijke structuren zoals bebouwing of bomenrijen. Een geschikte locatie
kan gevonden worden binnen de gebieden met mogelijkheden die naar voren zijn
gekomen in het scenario – Vrije zone en het scenario - Kleinschalig geclusterde opstelling. Exacte locaties en een verkenning van financieringsmogelijkheden behoeft
nader onderzoek. Daarnaast wordt opgemerkt dat voor een innovatieve pilot ruimer beleid nodig is, waarmee aanmerkelijk meer ruimte wordt geboden dan het
gewone beleid.
Voor de gemeenten is het nu relevant om, al dan niet afzonderlijk, na te gaan wat
voor hen het belang van windturbines met een lokale uitstraling in het buitengebied kan zijn en of het zinvol is om hier verder op voor te sorteren.
Daarbij blijft het devies dat, onafhankelijk van welke klasse windturbines men wenselijk acht, vroegtijdig met de omgeving overlegd moet worden, hen van informatie
te voorzien en waar mogelijk te laten participeren in de planvorming.
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Bijlage A Factsheet
De markt van kleine windturbines is de afgelopen jaren sterk in beweging geweest.
Nieuwe producten zijn geïntroduceerd, maar producten zijn ook van de markt genomen doordat fabrikanten failliet zijn gegaan. Prestaties van kleine windturbines
voor persoonlijk gebruik die vandaag de dag op de markt worden aangeboden, variëren sterk en resultaten van veldtests vallen tegen17. De rentabiliteit verschilt
sterk per type en vooral per locatie (windaanbod).
Een globaal onderscheid kan worden gemaakt tussen kleine windturbines met een
horizontale as en windturbines met een verticale as. Horizontale as turbines kennen
een grote beschikbaarheid. Er zijn veel verschillende merken, types en specificaties.
Naast de ‘traditionele’ 3-wiekers zijn er ook turbines met meer wieken of anders
gevormde wieken. Verticale windturbines kent een minder grote variatie. Daarnaast zijn verticale windturbines over het algemeen minder efficiënt omdat deze
een kleiner werkzaam oppervlak hebben.
Voorliggend factsheet geeft een (gelimiteerde) inventarisatie van de verschillende
typen kleine windturbines die beschikbaar zijn voor
 Directe binding bebouwing;
 Vrije zone;
 Regionale uitstraling.

17

Resultaten testveld kleine windturbines Schoondijke. Ingreenious, december 2012.
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A.1

Directe binding bebouwing

Energy Ball V200
Merk

Energy Ball V200

Afmetingen

Rotordiameter:
Masthoogte:
Rotoroppervlak:
Vermogen:

Vermogen bij 4 m/s

0,027 kW

Kostprijs (excl. mast)
Geschatte gemiddelde opbrengst per jaar bij 4 m/s
gemiddelde windsnelheid

4.350 Euro

Merk

Fortis Passaat

Afmetingen

Rotordiameter:
Masthoogte:
Rotoroppervlak:
Vermogen:

Vermogen bij 4 m/s

0,110 kW

Kostprijs (excl. mast)

5.800 Euro

Geschatte gemiddelde opbrengst per jaar bij 4 m/s
gemiddelde windsnelheid

8760*0,110= 960 kWh

Merk

SD Windenergie SD3

Afmetingen

Rotordiameter:
Masthoogte:
Rotoroppervlak:
Vermogen:

Vermogen bij 4 m/s

0,342 kW

Kostprijs (excl. mast)
Geschatte gemiddelde opbrengst per jaar bij 4 m/s
gemiddelde windsnelheid

11.800 Euro

1,98 m
12 of 15 m
3,8 m2
2,5 kW

8760*0,027 = 240 kWh

Fortis Passaat
3,12 m
12 -18 m
7,65 m2
1,4 kW

SD Wind Energy SD3
3,9 m
6-9m
11,95 m2
3 kW

8760*0,342= 3.000 kWh
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A.2

Vrije zone

Fortis Alize
Merk

Fortis Alize

Afmetingen

Rotordiameter:
Masthoogte:
Rotoroppervlak:
Vermogen:

Vermogen bij 4 m/s

0,600 kW

Kostprijs (excl. mast)

30.700 Euro

Geschatte gemiddelde opbrengst per jaar bij 4 m/s
gemiddelde windsnelheid

8760*0,600= 5.256 kWh

Merk

Enair E200L

Afmetingen

Rotordiameter:
Masthoogte:
Rotoroppervlak:
Vermogen:

Vermogen bij 4,5 m/s

-

6,9 m
12-30 m
37,39 m2
10 kW

Enair E200L
9,8 m
18+ m
75,43 m2
20 kW

Kostprijs (incl. toebehoren) 43.500 Euro
Geschatte gemiddelde opbrengst per jaar bij 4,5 m/s 29.030 kWh
gemiddelde windsnelheid

EAZ Twaalf
Merk

EAZ Twaalf

Afmetingen

Rotordiameter:
Masthoogte:
Rotoroppervlak:
Vermogen:

Vermogen bij 4,5 m/s

-

12 m
15 m
113 m2
15 kW

Kostprijs (incl. toebehoren) 46.500 Euro
Geschatte gemiddelde opbrengst per jaar bij 4,5 m/s 30.000 MWh
gemiddelde windsnelheid
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A.3

Regionale uitstraling

EWT DW54 900 kW
Merk

EWT DW54 900 kW

Afmetingen

Rotordiameter:
Masthoogte:
Rotoroppervlak:
Vermogen:

Vermogen bij 5,5 m/s

78 kW

Kostprijs (excl. fundatie)

800.000 Euro

52 - 54 m
35 - 50 m
2290 m2
900 kW

Geschatte gemiddelde opbrengst per jaar bij 5,5 m/s 1.500.000 kWh
gemiddelde windsnelheid

Enercon E-48 800 kW
Merk

Enercon E-48 800 kW

Afmetingen

Rotordiameter:
Masthoogte:
Rotoroppervlak:
Vermogen:

Vermogen bij 5,5 m/s

70 - 85 kW

Kostprijs (excl. fundatie)

700.000 Euro

48 m
50- 55 m
1.810 m2
800 kW

Geschatte gemiddelde opbrengst per jaar bij 5,5 m/s 1.172.000 kWh
gemiddelde windsnelheid
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Bijlage B Plaatsingsscenario’s

37

Scenario: vrije zone
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