








“TURBINES MET EEN ZO GROOT MOGELIJK VERMOGEN” - FAC TSHEET 
Provincie Drenthe, december 2015 
 

Trend: toepassing van zwaardere turbines 
• Huidig gerealiseerd vermogen wind op land in heel Nederland: 3000 MW (mijlpaal gepasseerd op 

20 november jl.) 

• Daarvan bestaat 434 MW uit turbines van 3,3 MW of zwaarder. 

• Deze 434 MW is voor 100 procent gerealiseerd na 2012. 

• In totaal is in Nederland 1075 MW gerealiseerd na 2012. 

• Sinds 2012 is dus in 40 procent van de gevallen gekozen voor een turbine van 3,3 MW of 
zwaarder.  

(Databron: Windstats.nl) 
 

 
 
 



Referenties in Nederland 
• Vooraf: Referenties dienen te worden gezocht in gebieden met een vergelijkbaar windregime als 

in de Drentse Veenkoloniën. Onderstaand kaartbeeld wordt door RVO gebruikt om op basis van 
windregimes enig maatwerk te kunnen bieden bij de subsidietoekenning voor windparken. 
Windpark De Drentse Monden – Oostermoer (DMOM) valt op deze kaart in de groene zone met 
gemiddelde windsnelheden van 7,0-7,5 m/s. 

• Het aanbod aan referenties van recent gerealiseerde windparken in de groene zone is beperkt tot 
circa 20 (vooral kleinere) parken. Het gros van de geselecteerde molens heeft een 
turbinevermogen in de orde 2 à 3 MW. 

• In het meer landinwaartse deel van Nederland is het grootste tot nu toe gerealiseerde windpark 
het Prinses Alexia park te Zeewolde  (Flevoland; omvang 122 MW). In het RVO kaartbeeld valt 
het zelfs nog net in de blauwe zone (gemiddelde windsnelheid < 7,0 m/s). De realisatie van het 
park is gestart in 2013 (onder de rijkscoördinatieregeling). In de planvoorbereidingsfase zijn 
vergunningen aangevraagd voor acht verschillende turbinetypes. Na aanbesteding is gekozen 
voor een windturbine met een vermogen van 3,4 MW (de REpower 3.4M104). 

• Windpark EPZ te Borsele  (Zeeland) ligt op het RVO kaartbeeld in de groene zone. Het park 
bestaat uit zeven molens, waarvan de laatste twee in 2012 in gebruik zijn genomen. Voor deze 
laatste twee molens is gekozen voor turbines met een vermogen van 6,15 MW (de REpower 6M). 
Op dat moment betrof het hier de zwaarste turbines van Nederland. 

• Windpark Noordoostpolder  (Flevoland) ligt t.o.v. DMOM wat dichter bij de kust (oranje zone), 
maar valt niet onder de zone met de hoogste gemiddelde windsnelheden. De realisatie van het 
park is gestart in 2014 (onder de rijkscoördinatieregeling). Het bevat een binnendijks deel 
(omvang 195 MW) en een buitendijks in het IJsselmeer gelegen deel (omvang 51 MW). In de 
planvoorbereidingsfase voor het binnendijkse deel is gekozen voor een turbine met een vermogen 
van maar liefst 7,5 MW (de Enercon E-126).  
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Quick scan stand der techniek zwaardere turbines 
 
Uit een quick-scan naar de door windmolenfabrikanten geleverde specificaties voor de >3,3 MW komt 
een beeld naar voren dat een aantal hiervan specifiek lijkt te zijn ontwikkeld vanuit het oogpunt om 
regio’s met lagere gemiddelde windsnelheden te kunnen bedienen. 
 
1. Siemens SWT 3.3 130 ( www.energy.siemens.com ) 3,3 MW 
 
“geschikt voor meer vollast-uren bij lagere windsne lheden” 
 

 
 
2. Senvion 3.4M-140 EBC ( www.senvion.com ) 3,4 MW 
 
“met een 20% toename van de opbrengst t.o.v. Senvio n 3M-122” 
 

 



 
3. Vestas V126-3.45MW ( www.vestas.com ) 3,45 MW 
 
“uitzonderlijke opbrengsten in gebieden met lage wi ndsnelheden” 
 

 
 
4. Enercon E-141 EP4 ( www.enercon.de ) 4,2 MW 
 
“nieuwe windturbine uit de 4 MW categorie voor gebi eden met lage windsnelheden” 
 
 

 



Planning Windpark De Drentse Monden en Oostermoer  
Versie 14-12-2015 
Brongegevens: Ministerie van Economische Zaken  
 
nb1: Planning is verantwoordelijkheid van Ministerie van Economische Zaken (Bureau Energie Projecten)  
nb2: Planning kan tussentijds veranderen  
 

Activiteit (met deelactiviteiten)  Start  Einde  

 
Rijksinpassingsplan:  

- Opstellen ontwerp Rijksinpassingsplan (bestemmingsplan) door 
Ministerie van Economische Zaken.  

Medio oktober 2015  Medio januari 2016  

- Verwerken reacties en opstellen definitief inpassingsplan door 
Ministerie van Economische Zaken 

Februari 2016  Eind juli 2016  

   

Vergunningen:  

- Opstellen ontwerp besluiten op vergunningaanvraag door overheden Begin september 2015  Medio januari 2016  

- Ter inzagelegging ontwerpbesluiten door overheden  Medio februari 2016  Eind maart 2016  

- Verwerken adviezen en zienswijzen Commissie MER  Begin april 2016  Begin juni 2016  

- Voorbereiden definitieve besluiten door overheden Begin augustus 2016  Eind augustus 2016  

- Ter inzagelegging definitieve besluiten door overheden Eind augustus 2016  Begin oktober 2016  

- Beroepsmogelijkheid Raad van State  Begin oktober 2016  April 2017  

   

Bouw en realisatie Windpark:   

- Aanvraag SDE+ door initiatiefnemers September 2016  Eind november 2016  

- Financial close en aanbestedingen door initiatiefnemers November 2016  Eind januari 2018  

- Bouw windturbines door initiatiefnemers  Januari 2018  Januari 2020  

- Energieproductie  Januari 2020   

   

 
 
 
 
 
 


