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Onderwerp: Gebiedsvisie windenergie, resultaten ruimtelijk onderzoek en verdien-
model

Geachte voorzitter/leden,

Samen met de vier gemeenten in het provinciaal zoekgebied voor windenergie, Aa en

Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden werken wijaan een Gebiedsvisie wind-
energie. Deze gebiedsvisie wordt voor provincie en gemeenten het beoordelingskader
voor initiatieven voor windparken. Daarnaast gebruiken wij het in de communicatie
met de bevolking en brengen wijde mogelijkheden van windenergie als verdienmodel

in beeld.

ln de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn is na de interviewronde met belang-

hebbenden (zie onze brief van 15 december 2011) een onderzoek gestart naar een

ruimtelijk beoordelingskader voor windenergie en opstellingsmogelijkheden voor wind-
turbines. Daarin is door een extern bureau, ROM3D, gekeken naar de plaatsing van

windturbines in relatie tot de aanwezige kernkwaliteiten. Op basis van de kernkwalitei-

ten in het gebied en de opbrengsten uit de interviews is een beoordelingskader met

criteria uitgewerkt.

Vervolgens is gekeken naar verschillende opstellingsmogelijkheden waarmee volgens

een ruimtelijk concept een relatie tussen een windpark en het landschap kan worden
gelegd. Voor het onderzoeken en beoordelen van deze opstellingsvarianten, aan de

hand van de geformuleerde criteria, is gebruik gemaakt van een driedimensionaal

model. De resultaten zijn opgenomen in bijgevoegd rapport.
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Het onderzoek geeft vier hoofdcriteria voor een beoordelingskader voor windparken
- invloed op visuele kwaliteit van de omgeving
- leefkwaliteit
- leesbaarheid van het concept
- herkenbaarheid van de opstellingen

De hoofdcriteria zijn verder uitgewerkt in subcriteria en worden in het rapport onder-
bouwd en geÏllustreerd.

ln het ruimtelijk onderzoek zijn plaatsingsstrategieen voor windturbines ontwikkeld die
kunnen worden samengevat in vier ruimtelijke concepten:
- ontginningslinten, volgthetaanwezige landschapspatroon
- clusters, maakt gebruik van grote landbouwruimtes
- historische lijnen, maakt de Semslinie zichtbaar
- transformatiezone (LOFAR), voegt een nieuwe structuur toe aan het landschap

De vier concepten zijn uitgewerkt in een aantal varianten. Voor elke variant is een

schatting gemaakt van het te plaatsen vermogen aan windenergie. De verschillende
plaatsingsvarianten zijn onderling met elkaar vergeleken. De varianten met de trans-
formatiezone LOFAR scoren het best op de criteria, maar tegelijk lager op het te
plaatsen vermogen aan windenergie. De gemeenten en de provincie hebben op dit
moment nog géén keuze gemaakt. Momenteel worden op een vergelijkbare wijze
opstellingsvarianten in de gemeenten Emmen en Coevorden onderzocht.

Het adviesbureau KNN heeft op ons verzoek een onderzoek ingesteld naar de moge-

lijkheden van windenergie als verdienmodel. Daarbij gaat het over de economische
'spin off'van windenergie in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en de
mogelijkheden voor de bevolking om te participeren in windparken rn algemene zin.

De resultaten zijn in een workshop met befanghebbenden bediscussieerd. De uitkom-

sten daarvan zijn aan het rapport toegevoegd.

De aanbevelingen uit de onderzoeken worden betrokken bij het opstellen van de

Gebiedsvisie windenergie.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage(n)
jk/coll.
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1 - Inleiding

Windenergie zorgt voor controverse. Windturbines dragen bij aan de
opwekking van schone energie. Tegelijkertijd hebben ze een grote impact
op het landschap (met name hoogte en beweging) en de leefomgeving (met
name geluid en slagschaduw). Gevolg is dat de ontwikkeling van nieuwe

locaties voor windturbines meestal voor maatschappelijke beroering zorgt.
Voor- en tegenstanders rondom windenergieprojecten laten van zich

horen. Iedereen heeft zijn eigen argumenten voor of tegen.

De provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn,
Emmen en Coevorden werken gezamelijk aan de gebiedsvisie voor
windenergie. Dit onderzoek richt zich op het noordelijk deel van het
provinciaal zoekgebied voor windenergie (Omgevingsvisie, juni2010). Het

zuidelijk deel van het zoekgebied, het deel van Emmen en Coevorden zal

de komende maanden worden onderzocht. Met de gebiedsvisie ontstaat
een kader op basis waarvan de provincie en gemeenten initiatieven voor
windenergie (vanaf vijf turbines) wil beoordelen.

Drenthe

voor een omvangrijk windpark ("De Drentse Monden") in de gemeente

Borger-Odoorn. De formele procedure is hiervoor gestart op 24 juni
2011. In januari 2Ot2 is een tweede procedure gestart voor het windpark
Oostermoer. Hiermee geeft de sector invulling aan het rijksbeleid'

Gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden en

de provincie Drenthe hebben voor de beoordeling voor toekomstige
windinitiatieven behoefte aan een afwegingskader. Het huidige kader - de

Omgevingsvisie - verdient een nadere verfijningsslag voor windopgaven.

Als onderdeel van dit proces zijn een aantal onderzoeken uitgezet,
waaronder een onderzoek door KNN naar een verdien- en participatiemodel

voor windturbines in de Veenkoloniën en door Elzinga & Oterdoom
Procesmanagement zijn gesprekken en interviews gehouden met
belanghebbenden in de twee gemeenten (zie http://www.provincie.
d renthe. n l/wi ndenerg iel).

Deopgavevloeitvoortuithet"NationaalRuimtelijkPerspectief Windenergie In dit rapport wordt verslag gedaan van een ruimtelijk advies.

op Land". Hierin wordt de ambitie uitgesproken om in 2O2O op land 6000

MW gerealiseerd te hebben. Van deze 6000MW neemt de Provincie Drenthe
200 tot 280MW geplaatst vermogen voor haar rekening'

Moderne windturbines met een vermogen van 3 Megawatt (MW) hebben

een grote visuele impact op het landschap. Het r¡jk stelt dat grote parken

met deze moderne molens passender zijn in grootschaliger landschappen'
Het uitgangspunt van het rijk is dat de maat en schaal van het landschap

en die van het windturbinepark goed bij elkaar passen en dat daardoor
minder visuele verrommeling optreedt.

In 2009 heeft zich reeds een tweetal initiatiefnemers gemeld met plannen
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2 - Context Drentse Veenkoloniën en windenergie

Ligging zoekgebied

In de Veenkoloniën wordt het landschapsbeeld
bepaald door een samenspel van grote
open agrarische ruimtes, infrastructuur en
bebouwingslinten. Het landschapsbeeld is al
150 jaar robuust aanwezig (zie figuur 1). Het
contrast tussen de grote lege ruimtes (kamers)
en de intimiteit van de linten is de belangrijkste
rui mtelij ke kwaliteit.

Water, bodem en lucht zijn relatief schoon. De

cultuurhistorische, natuurlijke, landschappelijke
en sociale kwaliteiten zijn nog goed beleefbaar.
De meeste mensen wonen in de lintbebouwing.

Het projectgebied (zie figuur 2) van deze studie
beperkt zich tot het Veenkoloniale gebied van
de gemeentes Aa en Hunze en Borger-Odoorn.
Het gebied heeft verschillende randen. Aan de
westzijde wordt de rand gekenmerkt door de
beboste Hondsrug en het Hunzedal. Aan de
oostzijde ligt de Semslinie (provinciegrens) en
het open Veenkoloniale landschap van Groningen
met als harde rand Stadskanaal. De Semslinie
en het Hunzedal raken elkaar in het noorden bij
het Zuidlaardermeer. Aan de zuidzijde strekt het
open veenkoloniale landschap zich verder uit.

Landschap

De Drentse veenkoloniën zijn in de omgevingsvisie
aangewezen als zoekgebied voor windturbines.
Het doorgaans systematische ontginn ingspatroon
en de mogelijkheid om wind en horizon te
ervaren spreken in dit gebied tot de verbeelding.
Het provinciale omgevingsbeleid werkt met
kern kwaliteiten, te weten ; aard kundige waarden,
archeologie, landschap, cultuurhistorie, natuur
en stilte&duisternis. Deze kaart is weergegeven
op pagina 10 (zie kaart 4).

Op basis van de vorm waarin deze
kernkwaliteiten zich voordoen kan differentiatie
in het zoekgebied worden aan gebracht. Op
hoofdlijnen kan het gebied gekarakteriseerd
worden als een veenontginningslandschap
bestaande uit drie deelgebieden met elk een

eigen identiteit; A, B en C. De eigen specifieke
kenmerken, waaraan de tijd en de manier van
ontginning is af te lezen, vormen de rode draad
in het onderscheiden van deze gebieden. Van

noord naar zuid is van spade in de 1Be eeuw tot
dragline in de 20e eeuw ontgonnen. Dat verschil
in ontginningswijze betekent naast een veel
fijnmaziger cultuurlandschap ook een minder
ontgraven ondergrond. Met andere woorden het
noordelijke deel van het zoekgebied heeft een
g rotere a rcheolog ische verwachti n gswaa rde da n

het zuidelijke deel omdat er niet machinaal en

dus minder diep ontgonnen is.

Drenthe

Figuur 3 - Verdeling gebieden aan de hand van

I a n d sch a p pe I ij ke ka ra kteri sti e ke n
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Het eerste gebied (A) bestaat uit de Veen koloniën rondom Em men. Dit gebied

valt buiten dit deel van het onderzoek, maar zal in het vervolgonderzoek
verder worden onderzocht.
De deelgebieden B en C liggen ten noorden van de laagvliegroute' Op

basis van landschappelijke karakteristieken en ontginningsgeschiedenis
zijn deze opgedeeld in twee delen.

Het eerste gebied - De Drentse Monden (B) - veftoont een hechte

samenhang tussen het bebouwingspatroon en het ontginningspatroon van

het achterliggende veengebied. De hier zo karakteristieke enkel- en dubbel

kanaalsystemen zijn ontstaan na 1800 in de periode van de systematische
veenontg inningen.

Langs de afwateringskanalen ontstond lintbebouwing, Deze

afwateringskanalen kwamen uit op het kanaal van de Stad, Stadskanaal.
Via dit kanalenstelsel werd de gewonnen turf verscheept'
De kwaliteit ligt hier in het contrast tussen de grote open landbouwgebieden
en de dichte bebouwingslinten en het vele groen in de linten. De groene

linten vormen stevige groene randen om de grote open akkergebieden' Een

andere kwaliteit is de beleefbaarheid van de lange uitzichten wanneer men

van het ene naar het andere lint rijdt. Daarnaast is het een kwaliteit dat de

samenhang tussen de bebouwing en de landontginning in een planmatig

ontgonnen gebied als dit in deze omvang nog altijd zo goed leesbaar is'

Het tweede gebied - de Oude Veenkoloniën en Randveenontginningen (C)

- ligt in het noordelijk deel van het gebied. Hier zijn de ontginningen ouder.

Een klein deel behoort tot de Oude Veenkoloniën. Deze zijn gericht op

het Grevelingenkanaal dat de aanliggende dorpen Annerveenschekanaal
(beschermd dorpsgezicht) en Eexterveenschekanaal met het Stadskanaal
verbindt. Een ander ontginningstype zijn de Randveenontginningen.
Deze ontginningen ontstonden aan de rand van een hoogveenpakket' De

randveenontginningen in dit gebied liggen als een band langs de Hondsrug

op zandkoppen in het beekdal van de Hunze. De gewonnen turf werd hier

Drenthe

via dit riviertje verscheept. De natuurlijke omstandigheden, waaronder het
aanwezige reliëf, hebben binnen dit ontginningstype een prominente rol

gespeeld bij de huidige verschijningsvorm, meer dan bij het ontginningstype
Veenkoloniën. De bebouwing is georiënteerd op de ontsluitingsstructuur
(wegdorp), Deze weg volgt de hoogteligging en is daardoor'grillig" De

verkavelingsstructuur is haaks op de ontsluiting gericht'

Kijkend naar het projectgebied en de opgave valt op dat alle kernkwaliteiten
in meer of mindere mate aanwezig zijn in het gebied. Enkele van deze

kernkwaleiten, zoals cultuurhistorie en landschap, kunnen vooraf inspireren
voor de plaatsingsstrategieën.

De andere kernkwaliteiten werken vooral toetsend op het moment dat de

opstellingsvorm van een winturbinepark concreet wordt ingevuld'
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Ontwikkelingen wi ndenergie

In en rondom het projectgebied is een aantal initiatiefnemers dat een
windpark wil realiseren. Er zijn momenteel binnen het gebied twee
Rijkscoördinatieregelingen (RCR) gestart en net buiten het gebied is

eveneens een RCR gestaft (nabij Veendam). De Rijkscoördinatieregeling is

bedoeld voor initiatieven groter dan 100 MW. Zowel in de gemeente Aa en

Hunze als in de gemeente Borger-Odoorn is één 100 MW-plus RCR gestart.

Elders in Drenthe zijn recent de eerste windturbines (in totaal 10MW plus

5MW vergund) geplaatst op en nabij het defensieterrein bij Coevorden.
Daarnaast heeft de gemeente Emmen een ontwerpend onderzoek uit laten
voeren naar de mogelijkheid van windturbines binnen haar gemeente.
Volgend daarop heeft de gemeente Emmen recentelijk een beleidsregel
ten aanzien van de plaatsing van winturbines opgesteld'

Naast deze ontwikkelingen is het van belang over de provinciegrens te kijken
naar de ontwikkelingen in Groningen en in Duitsland. Aangrenzend aan de

gemeente Aa en Hunze, langs de N33 ter hoogte van Veendam, heeft de

Provincie Groningen een zoekgebied voor windturbinepa rken aa ngewezen.
Ook hier is een RCR Windenergie procedure gestart. Er wordt hier gekeken

naar turbines van tussen 3MW en BMW. Het betreft dan molens met een

tiphoogte tussen de 150 en 200 meter. Deze turbines zijn na realisatie
tot op een afstand van circa 10 kilometer nog goed waarneembaar. In
Duitsland zijn in het grensgebied verschillende turbineparken gerealiseerd
die vanuit de Veenkoloniën zichtbaar zijn.

Drenthe

wAT rs DE RTJKSCOönOrnnrreREGELrNG (RCR)?

WindenergÌeprojecten groter dan 100 MW worden aangemerkt als nationaal

betang en de initiatiefnemer moet zich hiervoor dan ook bii het Riik melden'
De Rijkscoördinatieregeling biedt de Riiksoverheid de mogeliikheid om bii deze

projecten de besluitvorming te coördineren en een riiksomgevingsplan op te

stellen. De bedoeling is de procedures te verkorten en te stroomliinen, waardoor
projecten sneller kunnen worden gerealiseerd. De Rijkscoördinatieregeling is

onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening, paragraaf 3.6.3. Burgers kunnen net

ats bij een procedure bij de gemeente gebruik maken van mogelijkheden voor

indÌenen van zienswijzen en beroep.





3 De opgave

De provincie heeft zich gecommitteerd aan de nationale windopgave
(Nationaal Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land) waarin de ambitie
staat dat in 2O2O op land 6000 MW gerealiseerd is'
Van die 6000 MW neemt de Provincie Drenthe 200 tot 280 MW geplaatst

vermogen voor haar rekening. Dit totaal aan vermogen wordt verdeeld over
het zoekgebied voor windenergie in de Omgevingsvisie, dat zich uitstrekt
in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-odoorn, Emmen en coevorden.

Vanuit het provinciaal omgevingsbeleid ten aanzien van windenergie is een

aantal uitgangspunten geformuleerd :

. ten minste 3 MW per turbine;
r gêêrì solitaire turbines, clusters van ten minste vijf stuks;
r ge€rì turbines in LOFAR-zone 1.In de LOFAR-zone 2 mogen windturbines

het LOFAR-project niet hinderen;
. rekening houden met laagvliegroutes;
. rekening houden met natuur- en milieuwetgeving (o'a. Natura 2000'

rode lijstsoorten, geluid, veiligheid);
. de kernkwaliteiten dienen zoveel als mogelijk behouden te blijven'

De provincie en gemeenten hebben enerzijds behoefte aan meer inzicht in

de ruimtelijke impact van windturbines in het landschap en anderzijds aan

een meer verfijnd kader om concrete initiatieven te beoordelen.
Deze studie heeft als doel om aan bovenstaande behoeftes invulling te
geven. Belangrijk is daarbij het ontwikkelen van een heldere set van criteria

waarlangs initiatieven gescoord kunnen worden, Deze criteria kunnen

dienen als bouwstenen voor een provinciaal beoordelingskader' Daarnaast

wordt middels ontwerpend onderzoek gezocht naar opstellingsvormen die

passen bij de kernkwaliteiten van het landschap en de leefkwaliteit van

burgers.

Windenergie Drenthe /?\

Hieronder zijn de doelen van deze studie weergegeven:
1. Inzicht in de ruimtelijke effecten van verschillende alternatieve

opstellingen van windturbines in het gebied;
2. Het bestaande ruimtelijke beoordelingskader verfijnen ten aanzien van

de plaatsing van windturbines in relatie tot de aanwezige kernkwaliteiten
en de leefkwaliteit;

3. Een basis leggen voor de communicatie met het gebied (bewoners,

ondernemers, belangenorga nisaties en in itiatiefnemers) over mogelij ke

opstellingen van windturbines;
4. Een proces op gang brengen binnen gemeentelijke en provinciale

organisaties waarbij kennis en inzichten worden gedeeld ten aanzien

van het windenergie vraagstuk'
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Figuur 5 - Belemmeringenkaart provincie op basis van oa' milieu,

natuurgebieden, bebouwing, L2FAR en laagvliegroutes. Binnen de groen

aangemerkte zone kunnen in principe windturbines worden geplaatst.

De onderproken liin geeft de grens van de 3D maquette aan'
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Figuur 6 - Werkwiize van het tot stand komen van een 3D Maquette en

het daarbii behorende cyclisch ontwerpend onderzoek om te komen tot

gedragen oplossingen.
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4 - Aanpak

I nteractieve werksessies

Tijdens het ontwerpend onderzoek wordt nieuwe kennis ontwikkeld over
het ontwerpen van windparken. De ambtenaren van de provincie en

gemeenten zijn betrokken bij deze kennisontwikkeling door een aantal
gezamenlijke werksessies te houden.
In de eerste sessie lag de nadruk op het gezamenlijk verkennen van

relevante criteria voor het beoordelingskader'
In de tweede werksessie zijn opstellingsvarianten met de bijbehorende
ruimtelijke concepten cq verhaallijnen bediscussieerd. Het projectteam

heeft daarvoor verschillende opstellingen voorbereid. Daarbij is telkens
uitgegaan van een ruimtelijk concept als grondslag voor de plaatsing van

de windturbines.
Per opstell¡ngsvorm is met behulp van de interactieve 3D-maquette vanuit
verschillende standpunten getoond hoe het landschap met de opstellingen
er uit komt te zien.
Tijdens de presentatie van de concepten hebben de veftegenwoordigers
van de provincie en gemeenten ieder voor zich hun oordeel aan de hand

van de vier hoofdcriteria opgeschreven. Daarna heeft iedereen de geleerde

lessen en de hoofdpunten van de beoordeling teruggekoppeld.

Het projectteam heeft op basis hiervan het beoordelingskader verfijnd
van vier hoofdcriteria naar tien subcriteria om meer houvast te krijgen
in de beoordeling. Op basis hiervan is een ranking gemaakt van de

voorkeursalternatieven. Deze analyse en de voorkeursopstellingen zijn
gepresenteerd aan en tegelijkertijd getoetst door medewerkers van de

gemeenten en provincie in de derde werksessie,

Uitgangspunten

De provincie en gemeenten hebben een aantal wettelijke belemmeringen
geformuleerd rondom windopstellingen. Deze uitgangspunten bestaan uit

Drenthe

gebieden en zoneringen die de plaatsing van windturbines uitsluiten. Dit
zijn: natuurgebieden(EHs), een zone van 500m rond woonkernen, LOFAR

zone2en laagvliegroutes. Dit heeft geresulteerd in een belemmeringenkaart
(zie figuur 5). Deze kaart is als onderlegger gebruikt in de 3D-maquette.
De ruimte buiten de belemmeringen geeft de'ontwerpruimte' weer waar
windturbines kunnen worden geplaatst.

ook de ontwikkeling van een windpark nabij de N33 ter hoogte van

Veendam is meegenomen als een uitgangspunt. Dit park is namelijk
onderdeel van het Groningse beleid.

Interactief model als middel om concepten
gezamenlij k te beoordelen

De traditionele manier van ontwerpen begint met het tekenen van een

plattegrond. In het geval van windturbines worden punten op de kaart
gezet. Deze punten zien er op de plattegrond vaak logisch en ordelijk uit'
De praktijk leert dat de logica achter windturbineopstellingen vanaf het

maaiveld anders wordt waargenomen. De reden hiervoor is dat de huidige

windturbines een hoogte hebben die landschap overstijgend werkt. Dat wil

zeggen dat ze van verre te zien zijn zonder dat precies duidelijk is waar

ze staan. Gevolg is dat verschillende parken, die op enige afstand van

elkaar liggen, kunnen gaan interfereren. Ze gaan visueel 'samenwerken'

waardoor ze op het oog één geheel lijken te vormen.
Ook kunnen turbines gaan samenwerken met de omgeving, bijvoorbeeld

door industrieterreinen of grootschalige agrarische bebouwing visueel te
verkleinen.

Vanaf een plattegrond is het dus lastig opstellingsvormen te beoordelen

op hun effect op het landschap. Voor een goede ruimtelijk beoordeling is

het van belang om op een andere manier te beoordelen en te zien hoe de

turbines zich in het landschap manifesteren'



Standpunten:
1 - Drentse Mondenweg
2 - Nieuw Buinen zuid
3 - Nieuw Buinen noord
4 - N374 Stadskanaal noord
5 - N374 Stadskanaal zuid
6 - Stadskanaal west
7 - Gieterveen zuid
8-N33
9 - Annerveensekanaal

Figuur 7 - Standpunten van waaruit gekeken is in de 3D maquette



Voor deze opgave is gebruik gemaakt van een combinatie van 3D

technieken, ontwerp en geografische data. Hiermee is een virtuele
maquette in 3D gemaakt van het projectgebied in de Veenkoloniën om
opstellingen op voorhand te kunnen testen. In deze 3D-maquette is het
mogelijk om draaiende windturbines te positioneren; dit kan interactief
worden gedaan door de ontwerper en direct worden getoond aan de
doelgroep. De 3D-maquette is zodanig opgezet dat men tvrij' door de
virtuele maquette kan bewegen. De maquette maakt het mogelijk om snel
alternatieve opstellingen op realistische wijze in het landschap te plaatsen

en deze vanuit elk willekeurig punt te aanschouwen en te beoordelen.
Dit maakt het een krachtig instrument om diverse opstellingsvormen te
beoordelen op hun impact op het landschap.
De turbines die in het model gebruikt worden, zijn modellen van de turbines
van de fabrikanten. In dit geval hebben we de modellen van de fabrikant
Enercon gebruikt, namelijk de E101 (3 MW turbine) op een masthoogte
van 99 meter en een rotordiameter van 101 meter en een E126 (7,5MW)
op een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 126 meter.

Om de concepten goed te kunnen vergelijken is een aantal vaste standpunten
genomen. (zie figuur 7) Deze standpunten veftegenwoordigen drie
perspectieven op het gebied. De eerste set standpunten is genomen vanaf
doorgaande wegen in het gebied en veftegenwoordigt het perspectief
van de passant. Daaraan is het perspectief van de bewoner in het lint en

de recreant in het Hunzedal toegevoegd. Daarnaast zijn de standpunten
verspreid over het plangebied en is er vrij 'rondgelopen' in het model

om een goed beeld van de opstelling te kunnen vormen. Op basis van

de beoordeling van alle standpunten is een score gemaakt. Er zijn geen

scoringstabellen per standpunt opgesteld.

De beelden in de rapportage zijn kleiner dan men in werkelijkheid kan zien'
Dit vanwege het papier waar dit rapport op gedrukt is. Tijdens de feitelijke
beoordeling met de werkgroep zijn de beelden op een groot beeldscherm
en correcte afstand gepresenteerd om een accurate beoordeling te kunnen

Drenthe

geven. De beelden in deze rapportage zijn derhalve alleen bedoeld ter
illustratie. De 3D-viewer biedt de mogelijkhe¡d de opstellingen zo

natuurgetrouw mogelijk te beoordelen.
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4
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Een deel van
ru¡mtes blijft
oPen
waardoor
samenhang
daar blijft

samenhang
lint en ruimte
blijft bestaan

Samenhang
l¡nt en ru¡mte
wordt
veßterkt

Vertroebelt
samenhang
lint en ruimte

Landschap
behoud
openhe¡d

Benadrukt
openheid &
schaal

Verkleint schaal
landschap

Verkleint schaal
landschap, maar
er blúven ook
ru¡mtes open
(zonder
turbines)

Versterkt
ontg¡nnings-
patroon

Ontg¡nn¡n9s-
patroon niet
verdu¡delijkt

Relatief we¡nig
gebouwen in de
omgev¡ng (+
3000
gebouwen)

Relètlef veel
gebouwen ln de
omgeving (È
10000
gebouwen)

Klein hor¡zonbeslag

Groot horizonbeslag,
onrustlg beeld; veel
lnterferent¡e tussen
molens, vanu¡t l¡nten
overal molens
zlchtbaar

Groot horizonbeslag,
geen inteferentle
tussen molens

Groot hor¡zonbeslag
vanuit enkele
stand punten

Relatlef welnlg
gebouwen in de
omgev¡ng (i 1000
gebouwen)

Relatief veel
Þewoners ln
omgev¡ng (+ 4000
gebouwen)

Relat¡ef weinig
bewoneß in
omgevlng en
ger¡n9e mate
van clusterlng
turblnes

Relatief veel
bewoneß ln
omgevtn9 en
grote mate van
clustering
turb¡nes

Geen
lnterferentle

zeer veel
lnterferentle

RulmtellJk
concept
goed te
herkennen

RuimtelUk
concept
nlet te
herkennen

Omvang
opstelling
goed
zichtbaar

Omvang
te 9 root
om ln een
keer te
overzien

opstellings-
vorm goed
te
herkennen

opstellingsv
orm moeilijk
te
herkennen

Tabel 1 - Het ruimtelijk beoordelingskader met de subcriteria



5 - Beoordelingskader en criteria Drenthe

Het ruimtelijk beoordelingskader dient uiteindelijk om concrete initiatieven
op een kwalitatieve wijze te kunnen beoordelen en biedt tevens handvatten
om wenselijke varianten te kunnen ontwerpen. Het beoordelingskader
dient geschikt te zijn voor de gehele provincie Drenthe.

In de uitgangspunten voor het ontwerp van de diverse concepten is al

rekening gehouden met een aantal uitsluitingsgebieden en contouren.
Deze contouren (aangegeven door de Provincie Drenthe) zijn gebaseerd

op algemene uitgangspunten ten aanzien van risicob en milieuhinder. Zo is
bijvoorbeeld een contour van 500m rond woonkernen aangehouden. Voor
het doel van dit advies (bouwsteen voor de Gebiedsvisie windenergie) is

dit toerijkend.

In de uiteindelijke beoordeling van afzonderlijke initiatieven zal een MER-

procedure moeten worden doorlopen, Daarin wordt in detail gekeken naar
de milieueffecten. Het beoordelingskader scoort dus op hoofdlijnen.
In het ruimtelijke beoordelingskader beoordelen we concepten, die buiten
de belemmeringszones liggen, op de volgende vier criteria:
f . invloed op visuele kwaliteit van de omgeving
2. leefkwaliteit
3. leesbaarheid van het concePt
4. herkenbaarheid van de opstellingen.

Hierna zijn de criteria verder uitgewerkt en onderbouwd. Daarbij zijn ze

verder uitgesplitst in subcriteria. Deze subcriteria zijn op de volgende
pagina's beeldend geillustreerd.



Ontginningspatroon

Een score van 7 betekentdat hetontginningspatroon
niet verduidelijkt wordt en bij een score van 5
ve rste rkt d e o p ste I I i n g h et o ntg i n n i n g sp atroo n.

Schaal van het landschap/openheid

Een score van 7 betekent dat de opstellingen van

windturbines de schaal en openheid verkleinen en

bij een score van 5 benadrukken/ respecteren de

turbines de openheid en schaal van het landschap.

Samenhang open ruimte en linten

Een score van 7 betekent dat door de toevoeging
van turbÌnes aan het landschap de samenhang

tussen de open ruimte en linten vertroebelt en

bij een score van 5 versterken de toevoeging van

wi nd tu rbi n es de sa menang.
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Ontg inningspatroon
Schaal van het landschap/openheid
Samenhang open ruimte en linten

Voor de plaatsing van windturbines in het landschap is kennis van de
landschappelijke kernkwaliteiten van het projectgebied van belang. De
verschillende opstellingen moeten mede beoordeeld worden op het effect
van de turbines op de kwaliteiten van het huidige landschap. Daarbij is

onderscheid gemaakt in drie subcriteria.

Ten eerste gaat het om de impact van de plaatsing van windturbines op de
herkenbaarheid van het ontginningspatroon. Het gaat er hierbij om of
de ontginningspatronen die bijvoorbeeld tussen het noordelijk en zuidelijk
deel verschillen nog steeds goed zichtbaar blijven.

Ten tweede gaat het om de relatie die windturbines aangaan met de schaal
cq openheid van het landschap. Een verstorend effect is bijvoorbeeld
het verkleinend effect van grote windturbines op de beleving van de maat
van gebouwen en open ruimtes.

Ten derde gaat het erom of de samenhang tussen de open ruimte en
linten blijft bestaan of door de windturbines wordt verstoord.

Drenthe

2 - Leefkwaliteit
. Geluid
. Schaduw
e Horizonbeslag
. Invloed op directe leefomgeving
Met het criterium leefkwaliteit wordt geredeneerd vanuit bewoners.
Kan een bewoner de ontworpen opstellingen zien en er ook hinder van
ondervinden?
Voor de beoordeling van het criterium leefkwaliteit is gekeken naar een
aantal subcriteria,

Ten eerste gaat het om geluid. Op hoofdlijnen is met dit aspect rekening
gehouden via de zonering rond woonkernen op de belemmeringenkaaft.
De gehanteerde zone van 500 meter is een indicatieve maat voor het
vrijwaren van geluidshinder. De verwachting is dat hiermee voldaan wordt
aan de wettelijke Lden47 norm. De werkelijke geluidsbelasting dient
uiteindelijk per opstellingsvorm en gekozen turbine in detail onderzocht
te worden.

Bij de beoordeling van het aspect geluid hebben we speciaal aandacht
gegeven aan de versterking, ofwel cumulatie van geluid, wanneer
meerdere molens bij elkaar worden gezet. De beoordeling is gedaan op

basis van expert judgement. Hierbij is ten eerste gelet op het voorkomen
van grotere clusters van turbines én ten tweede op de ligging van deze
clusters al dan niet nabij woonkernen.

Het volgende subcriterium is schaduw. Wanneer de slagschaduw van de
draaiende wieken op de ramen van een woning valt, kan hiervan hinder
worden ondervonden. Een vuistregel voor de afstand waarbij geen hinder
meer ontstaat is 12x de rotordiameter. Bij een windturbine met een

rotordiameter van 100m is dit dus 1200 m. De schaduw contour volgt
logischerwijs de zonnestanden. De schaduw is aan de oost en westkant het
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Drenthe

langste (12x rotordiameter) aan de zuidzijde vind geen schaduw hinder
plaats en aan de noordzijde is de schaduw korter vanwege de hoge stand
van de zon op het middaguur. Mocht de slagschaduw van de windturbine
huizen gaan hinderen, dan kunnen ze voorzien worden van een stilstand
voorziening, die de overlast beperkt. Voor de beoordeling gaan we ervan
uit dat we dit risico tot een minimum willen beperken. Om de opstellingen
te vergelijken zijn op basis van de schaduwcontour de gebouwen geteld
welke binnen de contour vallen, Zie tabel 2.

Ten derde gaat het over horizonbeslag. Grote windturbineopstellingen
kunnen een groot deel van de horizon beslaan. De onderlinge afstanden
van de turbines ten behoeve van windopbrengst zorgen ervoor dat er veel
ruimte nodig is om de turbines neer te zetten. De opstellingsvorm is in dit
criterium van belang. Een lijnopstelling van bijvoorbeeld 6 molens heeft
een 2 keer zo groot horizonbeslag dan een cluster van 2 x 3 molens. Het
criterium horizonbeslag is door middel van expert judgement uitgevoerd
waarbij vanuit negen standpunten is gekeken naar het horizonbeslag van
alle opstellingsva ria nten.

Het laatste subcriterium is de invloed op de directe leefomgeving' Voor
dit criterium zijn twee contouren om de opstellingen gelegd. Dit is een

contour van 1 km en een contour van 2 km. Dit omdat mensen niet alleen
vanuit hun eigen woning/tuin met de turbines te maken krijgen maar ook
in hun bredere leefomgeving. Op basis van de contouren is gekeken naar
het aantal gebouwen binnen de contour middels een GIS analyse. De

analyse geeft aan of een opstelling relatief veel of weinig woningen treft.
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? - I eechaarheid vân het conceDt
Ruimtelijk concept leesbaar
Geen intederentie tussen opstellingen

De opstellingen zijn ontworpen volgens een
ruimtelijk concept, waarmee een relatie
gelegd wordt tussen het windpark en het
landschap. De concepten zijn verdeeld in twee
groepen: concepten die reageren op bestaande
landschappelijke structuren en concepten die
een eigen (autonome) structuur toevoegen aan
het landschap,

Bij dit criterium zijn twee subcriteria toegepast.
Als eerste gaat het erom of het ruimtelijke
concept leesbaar is, Bij de beoordeling van dit
subcriterium geldt de vraag of het concept in het
veld als zodanig te herkennen cq leesbaar is' Is
het voor een aanschouwer te begrijpen waarom
juist op een bepaalde plek de opstelling staat.
Daarnaast is het van belang dat het park een

zelfsta nd i ge identiteit heeft met a rchitecton ische

kwaliteit. De achterliggende gedachte hierbij is

dat er niet zomaar winturbines zijn geplaatst
maar op een zodanige manier dat Drenthe zich er
mee kan profileren: windturbines op z'n Drents.

Het tweede subcriterium gaat erover of er al

dan niet interferent¡e tussen opstellingen
plaatsvindt op het niveau van het studiegebied'
Het gaat er daarbij om of afbreuk aan de

leesbaarheid wordt gedaan door nabijgelegen
windparken. Interferentie treed op als

Ru i mte I ij k conce pt leesbaa ¡
Een score van 7 betekent dat het ruimtetijk concept niet te herkennen is en bii een score van 5 is het ruimtelijk

concept goed te herkennen.

Gee n i nterferentie tu sse n o pste I I i nge n
Een score van 7 betekent dat er zeer veel intefferentie is en een score van 5 betekent dat er geen interferentie

IS.



Opstel I i ngsvorm zichtbaa r
Een score van 1 betekent dat de opstellingsvorm moeilijk te herkennen is en bij een score van 5 is de

opstel I ¡ ngsvrom goed te herken nen.

Opstellingsvorm geheel te overzien
Een score van 7 betekent dat de omvang van de opstelling te groot is om te overzien en een score van 5
betekent dat de opstellingsvorm geheel te zien is.

Drenthe

opstellingen te dicht bij elkaar staan. Uit dit
ontwerpend onderzoek is gebleken dat de
afstanden kunnen variëren tussen parken als het
om interferentie gaat, dit is mede afhankelijk
van de opstellingsvorm. In dit onderzoek is een
afstand van 10 km aangehouden, daarbinnen
treedt interferentie op.

4 - Herkenbaarheid van de opstellingen
. Opstellingsvorm zichtbaar
. Opstellingsvorm geheel te overzien

Bij de beoordeling van dit aspect is weer
onderscheid gemaakt in twee subcriteria.

Het eerste criterium gaat in op de zichtbaarheid
van de opstellingsvorm van een individuele
opstelling binnen een groter ruimtelijk concept.
De vraag is of binnen deze kleine opstellingen
een orde van een lijn of grid te herkennen is of
dat een visueel onrustig en onherkenbaar beeld
optreedt.

Een tweede criterium is of voor de waarnemer de
omvang van een opstelling geheel te overzien
is. Het gaat er daarbij om of de gehele opstelling
te ovezien is en herkenbaar is als één opstelling.
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."'$::^,*'$ tstl¡StæTabel 3 - overzicht varianten met indicatie van aantal
turbines en geplaatst vermogen ,(

Concept : ontg i n n i ngsl i nten

Concept: Clusters

50-5s

50-55

40

75-803

3

3

3

225-240

150-165

150-165

720

Ontqinninqslinten dubbele linten

Ontginningslinten dubbele linten om en om

Ontginningslinten enkel

Ontqinn¡ngslinten dorps

01

o2

03

o4

60-6s

35-40

45-50

45-s0

3

3

3

3

180-195

105-120

135-150

135-150

Clusters 2x

Clusters 3x

Clusters 4x

Dorpsclusters

05

06

07

08

s0-55

30-35

a

3

150-165

90-1 15

Transformatiezone LOFAR 3MW dubbel + Lijn Aa en Hunze

Transformatiezone LOFAR 3MW + Lijn Aa en Hunze

09

10

40-45

80-8s

3

3

120-135

240-255

Historische lijn: Semslinie enkel

Historische lijn: Semslinie dubbel

11
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6 Plaatsingsconcepten

De basis voor de concepten ligt in de kernkwaliteitenkaarten uit de

omgevingsvisie samen met de belemmeringenkaart. Impliciet wordt
rekening gehouden met de beoordelingscriteria die een indicatie zijn voor
ruimtelijke kwaliteit. Op basis hiervan is gezocht naar verhaallijnen die
de plaatsing van de turbines logisch verklaren. Dit heeft geleid tot vier
verschillende ruimtelijke concepten :

1. Ontginningslinten: De opstellingen worden gekoppeld aan de structuur
van het landschap en cultuurhistorische patronen. De opstellingen
liggen parallel aan de ontginningslinten; hiermee wordt gepoogd extra
uitdrukking te geven aan het verhaal van de linten in het landschap.

2. Clusters: Autonome compacte gridopstellingenr daar waar het qua

belemmeringen mogelijk is. De maat van de open ruimtes maakt het
mogelijk om regelmatige gridopstellingen te maken binnen één grote

open ruimte. Het verhaal is hierbij gericht op het concentreren van

turbines in een grote open ruimte, oftewel landschapskamer, daarbij
worden elders in het gebied grote landschapskamers vrij gehouden van

windturbines.
3. Transformatiezones: In dit concept worden zelfstandige opstellingen

ten aanzien van het landschap ontworpen. Deze opstellingen voegen

een nieuwe landschapsstructuur toe aan het landschap. Deze structuur
kan eventueel drager kan zijn voor andere ontwikkelingen. Hierbij is

gekozen voor het accentueren van de LOFAR -2 uitsluitingscontour.
Hiermee wordt een lijn die nu niet in het landschap zichtbaar is,

zichtbaar gemaakt. De opstelling dwars op de lintstructuur accentueert
de lintbebouwing.

4. Historische lijnen: Hierbij wordt aangesloten bij de kernkwaliteit
cultuurhistorie door de Semslinie bij Stadskanaal, de historische grens
tussen Groningen en Drenthe, te accentueren' Ook wordt ingezet op

het behouden van de openheid van de kamers gezien vanuit de Drentse
linten.

Drenthe

Deze vier concepten zijn vervolgens verderverfijnd in een aantal varianten
per concept. Daarbij is middels ontwerpend onderzoek gekeken naar
verschillende mogelijkheden door in het aantal turbines en hun plaatsing
te variëren, Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 16 varianten, welke ljn
beoordeeld. Elke variant kent een verschillend aantal turbines en aantal
megawatts aan vermogen. De genoemde aantallen turbines en de daarbij
behorende vermogens zijn een indicatie.

Op de volgende pagina's worden de concepten per concept beschreven
en geÏllustreerd. De getoonde beelden zijn afkomstig uit de 3D maquette.
Deze beelden zijn abstracter dan de werkelijkheid maar geven een goed

beeld van de opstellingsvorm in relatie met de sterke structuren van het
landschap. Naast deze beelden zijn ook de kaarten van 'impact op de

directe leefomgeving' en schaduwcontouren weergeven'



In het concept ontginningslint dubbel is de
ontginningsrichting gevolgd. Parallel aan de linten zijn
in de landbouwgebieden dubbele rijen windturbines
geplaatst. De ruimte wordt zo optimaal mogelijk benut
om zo veel mogelijk turbines te plaatsen.

Concept: Ontginningslinten dubbele linten

omrande ruimtes wordt verstoord door de vele
windturbines die midden in de ruimte staan en

interfereren met de windturbines in de volgende
ruimte. Daarmee is de grondgedachte van het concept
niet te herkennen.

Wanneer dit concept vanaf een aantal standpunten
op ooghoogte wordt bekeken, dan wordt het beeld
dat ontstaat beoordeeld als vol, een woud van

windturbines, massaal, industrieel en druk. Vanaf
elk standpunt zijn veel windturbines zichtbaar. Het

totale horizonbeslag is groot en de weidsheid van het
landschap wordt verkleind.

De huidige landschappelijke kwaliteit van de helder

Er zijn geen afzonderlijke opstellingen te ervaren. Er

ontstaat als het ware één groot windpark. De relatie
met de richting van de ontginningslinten is niet
herkenbaar. Hetzelfde geldt voor de herkenbaarheid
van individuele lijnen; door de inteferentie met de

achterliggende opstellingen ontstaat een zwerm.

Het effect op de leefkwaliteit wordt vanuit alle
perspectieven als negatief beoordeeld. Er zijn veel

woningen in een invloedsfeer van 2 km rond de

opstellingen. In veel van de dorpen zal slagschaduw

worden eryaren.

Details opstelling:
. 75-80 (3MW) turbines
. 225-240 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 3250 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
Ieefomgeving
c 2804 gebouwen

binnen 7km contour
. 8478 gebouwen

binnen 2km contour
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In dit concept worden dubbele lijnopstellingen parallel

aan de ontginningslinten geplaatst. Waarbij niet
alle landbouwruimtes worden gebruikt en bewust
gevrijwaard worden.

Dit concept laat een groot horizonbeslag zien,
vertoont veel interferentie en turbines zijn vanaf veel
standpunten dominant aanwezig. Vanuit standpunten
in de opengehouden ruimtes is de beoordeling iets
positiever: de kwaliteit van de ruimte met de groene

rand van het dorpslint blijft daar intact. De positie van

de windturbines is daar duidelijker waarneembaar;
deze staan achter het lint. Er blijft een verkleinend
effect van de windturbines op de maat van de ruimtes.

Concept: Ontginningslinten dubbele linten om en om

De herkenbaarheid van het concept wordt ervaren als
onvoldoende. Door interferentie zijn de afzonderlijke
opstellingen niet goed te herkennen. De orde binnen

de opstellingen is daardoor niet goed te zien.

Op leefkwaliteit scoort dit concept niet goed. Een groot
deel van de inwoners zal veel windturbines ervaren
in de directe leefomgeving, en te maken krijgen met
slagschaduw en misschien het idee krijgen dat ze

overal staan.

Door een aantal ruimtes vrij te laten is de impact op

de leefkwaliteit iets kleiner dan in het voorgaande
concept.

Details opstelling:
o 50-55 (3MW) turbines
¡ 150-165 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 2223 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 2037 gebouwen

binnen 7km contour
. 6777 gebouwen

binnen 2km contour
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In dit concept wordt de ontginning structuur gevolgd

met in elke ruimte een enkele rijopstelling tussen de

ontginningslinten.

In d¡t concept is het horizonbeslag groot. De

landschappelijke structuur van duidelijk begrensde
open ruimtes wordt vertroebeld, doordat een r¡j

windturbines midden in de ruimte geplaatst wordt.
Dit effect is kleiner dan bij een dubbele rij opstelling,
vanwege de grotere transparantie en eenvoud van de

enkele lijn. Dit laat onverlet dat de windturbines het
landschap domineren.

Concept: Ontginningslinten enkele linten

Het concept is vooral herkenbaar als er langs de
lijnopstellingen wordt gekeken. Vanuit het perspectief

van de lintbewoner daarentegen, is de lijn moeilijk
te herkennen en treedt interferentie op met
achterliggende opstellingen.

De orde binnen de opstellingen is vanaf een aantal

standpunten herkenbaar.

De beoordeling op leefkwaliteit is negatief, De bewoner
zal de beleving hebben midden in een windpark te
leven en er zijn veel woningen binnen twee kilometer
van de opstellingen,

tDetails opstelling:
. 50-55 (3MW) turbines
. 150-165 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 3794 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 3452 gebouwen

binnen 7km contour
. 9828 gebouwen

binnen 2km contour
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In het concept Ontginningslinten dorpslinten staan

de opstellingen parallel aan de linten. Het aantal

windturbines is fors lager. Aan elk dorp is een

rijopstelling van ca 5 turbines gekoppeld.

Dit concept heeft een grote impact op het
landschapsbeeld. De opstelling oogt een stuk rustiger
dan de voorgaande concepten. Afhankelijk van het
standpunt blijft de kwaliteit van de openheid en de

linten beleefbaar,

Het concept is niet herkenbaar, De windturbines staan

op te grote afstand van de dorpen om een relatie

Details opstelling:
. 40 (3MW) turbines
. 720 MW totaal

opgesteld vermogen

r'

Concept: Ontginningslinten dorpslinten

kenbaar te maken. Vanuit de dorpen zijn meerdere
opstellingen zichtbaar, daardoor is de koppeling tussen

afzonderlijke opstellingen en dorpen niet zichtbaar.

De orde binnen de afzonderlijke opstellingen is redelijk
herkenbaar. De interferentie tussen de verschillende
opstellingen verminderd de herkenbaarheid echter,

Op leefkwaliteit scoort dit concept laag, met

name omdat geluid en horizonbeslag in de directe
leefomgeving veel woningen treft.

NF

sì

t
ç

I
rÞ

?I,
{Ë'I ,

Slagschaduw
. 3994 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 3543 gebouwen

binnen 7km contour
. 9975 gebouwen

binnen 2km contour
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In het concept clusters 2x is gekozen om 2 ruimtes
maximaal te vullen met turbines en de rest van het
gebied te vrijwaren, Als opstellingsvorm is een zwerm
gekozen om binnen de clusters een maximaal aantal
turbines te plaatsen.

Er is geen relatie met het ontginnings patroon maar
er is wel een relatie tussen de openruimten en linten,

De leesbaarheid van het concept is groot en er treed
geen interferentie op tussen de beide clusters. Wel

treedt er interferentie op met de geplande opstelling

Details opstelling:
c 60-65 (3MW) turbines
. 180-195 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 2207 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 1921 gebouwen

binnen 7km contour
. 4670 gebouwen

binnen 2km contour

Concept: Clusters 2x

langs de N33 in Groningen

De opstellingsvorm is nauwelijks zichtbaar en er is

geen sprake van orde binnen de opstelling, Op de

herkenbaarheid scoort het dan ook laag

De score op leefkwaliteit is wisselend. Nabij de twee
clusters is de impact groot en in de tussenliggende
linten is zij beperkt.
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Het concept clusters 3x bestaat uit drie zelfstandige
clusteropstellingen van 12 windturbines. De turbines
zijn in een regelmatig grid opgesteld. De opstellingen
staan op de plekken waar er voldoende ruimte is voor
deze grotere opstellingen. De richting van het grid is

gelijk aan de richting van de linten. Daarnaast staan

de opstellingen zo ver mogelijk van elkaar.

De huidige kwaliteit van de openheid en de rechtlijnige
I intstructu u r bl ijft de ordenin g in het la ndscha p bepalen.

De clusters hebben een beperkt horizonbeslag. De

opstellingen zijn niet dominant in het landschap.

Het concept van zelfstandige clusters in het landschap

is leesbaar, De clusters zijn als zelfstandige opstellingen

Concept: Clusters 3x

te herkennen

De herkenbaarheid van het grid in de opstelling is

van korte afstand goed. Van grotere afstand gezien,

wordt het cluster beleefd als een zwerm windturbines,
zonder zichtbare orde.

Door de concentratie van de windturbines op drie
locaties is de negatieve invloed beperkt. In de directe
omgeving van deze plekken is de beleving van

overlast wel groter. Dit pleit ervoor te onderzoeken

of er geschikte locaties zijn met relatief weinig

omwonenden. In het huidige concept is een cluster
nabij Nieuw Buinen geplaatst, wat de leefkwaliteit van

veel mensen negatief kan beïnvloeden,

Details opstelling:
. 35-40 (3MW) turbines
. 705-720 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 808 gebouwen binnen

contour

Impact op directe
leefomgeving
. 996 gebouwen bÌnnen

7km contour
. 2948 gebouwen

binnen 2km contour
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Het concept clusters 4x bestaat uit vier zelfstandige

clusteropstellingen van 12 windturbines. De turbines

zijn in een regelmatig grid opgesteld. De opstellingen

staan op de plekken waar er voldoende ruimte is voor

deze grotere opstellingen. De richting van het grid is

gelijk aan de richting van de linten. Daarnaast staan

de opstellingen zo ver mogelijk van elkaar.

De huidige kwaliteit van de openheid en de rechtlijnige

lintstructuur blijft de ordening in het landschap bepalen.

De clusters hebben een beperkt horizonbeslag. De

opstellingen zijn redelijk dominant aanwezig in het

landschap. De samenhang tussen open ruimte en lint
gaat achteruit.

Concept: Clusters 4x

Het concept van zelfstandige clusters in het landschap

is beperK leesbaar. Drie van de vier clusters zijn niet

als zelfstandige opstellingen te herkennen.

De herkenbaarheid van het grid in de opstelling is

van korte afstand goed. Van grotere afstand gezien,

wordt het cluster beleefd als een zwerm windturbines,

zonder zichtbare orde.

Door de concentratie van de windturbines op vier

locaties buiten de belemmeringenzones' is de

negatieve invloed beperkt tot kleine gebieden. Door

de concentratie van molens kan door cumulatie wel

wat meer geluid geproduceerd en dus ervaren worden'

t
Details opstelling:
. 45-50 (3MW) turbines
. 135-150 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 1322 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 7302 gebouwen

binnen 7km contour
. 4774 gebouwen

binnen 2km contour
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In het concept dorpsclusters is een achttal kleine
clusters gemaakt van telkens zes turbines. Elk

dorp heeft zo zijn eigen park dat wel in de open

ruimtes geplaats is en aansluit bij de richting van de
verkaveling.

In dit concept is er weinig samenhang tussen de open
ruimten en de linten. Dit concept heeft een grote

impact op het landschapsbeeld; dat wordt rommelig.

Het concept is als zodanig herkenbaar. De windturbines
staan op te grote afstand van de dorpen om een relatie
kenbaar te maken. Vanuit de dorpen zijn meerdere

Concept: Dorpsclusters 8x

opstellingen zichtbaar, daardoor is de koppeling tussen
afzonderlijke opstellingen en dorpen niet zichtbaar.

De orde binnen de afzonderlijke opstellingen is

redelijk herkenbaar. De grote interferentie tussen

de verschillende opstellingen verminderd de

herkenbaarheid echter. Het beeld ontstaat hier dat er
overal windturbines staan.

Op leefkwaliteit scoort dit concept laag, met name

omdat cumulatie van geluid en horizonbeslag in de

directe leefomgeving veel woningen treft.

Details opstelling:
c 45-50 (3MW) turbines
¡ 135-150 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
¡ 2257 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 2453 gebouwen

binnen 7km contour
. 7478 gebouwen

binnen 2km contour
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In dit concept kiezen we ervoor een nieuwe structuur
aan te brengen in het landschap. Deze is ingegeven

door de zone 2 rond LOFAR. Door langs de buitenrand
van deze zone windturbineopstellingen te plaatsen

wordt de invloedsfeer van LOFAR zichtbaar gemaakt.

In het noordelijk deel van het plangebied is gekozen

voor een lijnopstelling die diagonaal in het gebied ligt.

Door de ovaal rond LOFAR te volgen, liggen de

opstellingen allemaal loodrecht of onder een hoek op

de ontginningsstructuur, De invloed op de kwaliteiten
van het landschap is daardoor beperkt, De linten
veroorzaken een onderbrekingen in de lijnopstelling.
Hierdoor ontstaat een ritme in de opstelling met een

nieuwe landschappelijke betekenis.

Details opstelling:
. 30-35 (3MW) turbines
. 90-115 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
¡ 7477 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 7339 gebouwen

binnen 7km contour
. 4056 gebouwen

binnen 2km contour

Concept: Transformat¡ezone LOFAR 3MW + lijn Aa en Hunze

De impact van een diagonale lijnopstelling in het
noordelijk deel is groot. De kleinere ruimte van de

agrarische kavels wordt opgedeeld door de opstelling.
Vanuit de dorpen gezien heeft deze lijn een groot

horizonbeslag.

Het concept is herkenbaar en wordt verklaard door
de aanwezigheid van LOFAR. De beide afzonderlijke
opstellingen zijn te herkennen en ogen ordelijk.

De impact van de LOFAR opstelling op de leefkwaliteit
is beperkt, Relatief weinig lintbewoners zullen het
direct in hun leefomgeving ervaren.
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In dit concept kiezen we ervoor een nieuwe structuur
aan te brengen in het landschap, Deze is ingegeven
door de restrictiezone rond LOFAR. Door langs de

buitenrand van deze zone windturbineopstellingen te
plaatsen wordt de invloedsfeer van LOFAR zichtbaar
gemaakt. In het noordelijk deel van het plangebied

is gekozen voor een lijnopstelling die diagonaal in het
gebied ligt.

Door de ovaal rond LOFAR te volgen, liggen de

opstellingen allemaal loodrecht of onder een hoek op

de ontginningsstructuur. De invloed op de kwaliteiten
van het landschap is daardoor beperkt. De linten
veroorzaken een onderbrekingen in de lijnopstelling.
Hierdoor ontstaat een ritme in de opstelling met een

Concept: Transformatiezone LOFAR 3MW dubbel

nieuwe landschappelijke betekenis.
De impact van een diagonale lijnopstelling in het
noordelijk deel is groot. De kleinere ruimte van de

agrarische kavels wordt opgedeeld door de opstelling.
Vanuit de dorpen gezien heeft deze lijn een groot
horizonbeslag,

Het concept is herkenbaar echter zij wordt sterk
verzwakt door de dubbele rijopstelling. Hierdoor
ontstaat op een afstand inteferentie hetgeen een

onrustig beeld geeft.

De afzonderlijke opstellingen zijn afhankelijk van het
standpunt al dan niet te herkennen.

De impact van de dubbele LOFAR opstelling op de

leefkwaliteit is in delen van het gebied groot.

Details opstelling:
. 50-55 (3MW) turbines
. 750-165 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 2028 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 7744 gebouwen

binnen 7km contour
. 4574 gebouwen

binnen 2km contour
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In dit concept zijn de windturbineopstellingen loodrecht
op de ontginningsrichting en parallel aan Stadskanaal
geplaatst. Ze volgen daarmee de richting van de

Semslinie en vormen een 'energierug' parallel aan

de Hondsrug. De maximale invulling van dit concept
getest door hier een dubbele lijnopstelling te plaatsen'

De lijnopstelling over lange lengte doet een grote

inbreuk op de landschapsbeleving vanaf de Hondsrug.

Het windpark beslaat dan vrijwel de gehele horizon.

Hiermee wordt de Semslinie op een te dominante
manier zichtbaar gemaakt. Vanuit de dorpslinten
gezien is de beïnvloeding van het landschap minimaal.
Daarentegen is de zichtbaarheid vanuit Stadskanaal
groot.

Details opstelling:
. 80-85 (3MW) turbines
¡ 240-255 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 3895 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
Ieefomgeving
. 3540 gebouwen

binnen 7km contour
. 8657 gebouwen

binnen 2km contour

Historische lijn: Semslinie dubbel

Het concept is van afstand goed leesbaar. Nabij de

locatie van de windturbines blijkt echter dat deze nog

vrij ver van de Semslinie zijn gelegen en midden in de

velden en akkers staan. Daarnaast is er her en der een

verandering van richting in de afzonderlijke opstellingen
welke niet bijdraagt aan de herkenbaarheid. Ook zal

dit park interlereren met de geplande opstelling langs

de N33 in Groningen,

De leefkwaliteit van dit concept is laag omdat het

relatief dichtbij de bebouwing van Stadskanaal ligt
en veel woningen binnen de verschillende zoneringen

vallen.
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In dit concept zijn de windturbineopstellingen
loodrecht op de ontginningsrichting en parallel aan

Stadskanaal geplaatst. Ze volgen daarmee de richting
van de Semslinie en vormen een 'energierug' parallel

aan de Hondsrug. Hierbij is gekozen voor een rustige
heldere invulling via een enkele lijnopstelling.

De lijnopstelling heeft een lange lengte en daarmee in

potentie een grote inbreuk op de landschapsbeleving
vanaf de Hondsrug. Dit wordt enigszins verzacht door
de relatief ijle lijn.

Het windpark beslaat vrijwel de gehele horizon.

Hiermee wordt de Semslinie op een dominante manier
zichtbaar gemaakt. Vanuit de Drentse dorpslinten

Historische lijn: Semslinie enkel

gezien is de beïnvloeding van het landschap minimaal.
Daarentegen is de zichtbaarheid vanuit Stadskanaal
groot.

Het concept is van afstand goed leesbaar. Nabij de

locatie van de windturbines blijkt echter dat deze nog

vrij ver van de Semslinie zijn gelegen en midden in de

velden en akkers staan. Daarnaast is er her en der een

verandering van richting in de afzonderlijke opstellingen
welke niet bijdraagt aan de herkenbaarheid, Ook zal

dit park intefereren met de geplande opstelling langs

de N33 in Groningen.

De leefkwaliteit van dit concept is laag omdat het
relatief dichtbij de bebouwing van Stadskanaal ligt

en veel woningen binnen de verschillende zoneringen
vallen.

Details opstelling:
. 40-45 (3MW) turbines
o 720-135 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 3571 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 2980 gebouwen

binnen lkm contour
. 8390 gebouwen

binnen 2km contour

F t

þ

r
ú

\

I
{FI /¿II¿

#ì

I'
I

r
ß
/

ìt

)

\

Slagschaduw Impact op directe leefomgeving Gezichtspunten



\&indencrgie Drenthe /;ì\

5 - N374 Stadskanaal zuid

I

9 - Annenteensekanaal





Verfijning turbine opstellingen Drenthe

Voor de verfijning van de concepten is voor een aantal varianten
uitgebreider gekeken.

Het windpark Veendam wordt in deze ontwerpstudie meegenomen
als uitgangspunt. Dit heeft consequenties voor de interferentie van
opstellingen in het Drentse zoekgebied. Met dit als uitgangspunt zijn een
aantal ontwerpen extra verfijnd.

Het LOFAR concept is in zekere zin gebonden aan de LOFAR contour,
daarom is gekeken naar de mogelijkheden van combinaties met andere
opstellingen in de rest van het zoekgebied. Ook is gekeken naar grotere
turbines.

Het Cluster 3x concept is verfijnd op basis van eerdere uitkomsten ten
aanzien van het windmolenpark nabij Veendam.

Samengevat betreft het:
13 Transformatiezone LOFAR 7,5MW
14 Transformatiezone LOFAR 3MW
15 Transformatiezone LOFAR 3MW + Grid Aa en Hunze
16 Cluster 3x variant



In dit concept kiezen we ervoor een nieuwe structuur
aan te brengen in het landschap. Deze is ingegeven
door de restrictiezone rond LOFAR. Door langs de

buitenrand van deze zone windturbineopstellingen te
plaatsen wordt de invloedsfeer van LOFAR zichtbaar
gemaakt. In het noordelijk deel van het plangebied is

gevrijwaard van turbines om inteferentie te voorkomen
met het park N33 in Groningen, Op aan de ambitie te
voldoen is gekozen voor grote turbines van 7,5 MW

per stuk.

Door de ovaal rond LOFAR te volgen, liggen de

opstellingen allemaal loodrecht of onder een hoek op

de ontginningsstructuur. De invloed op de kwaliteiten
van het landschap is daardoor beperkt. De linten

Conceptr Transformat¡ezone LOFAR 7r5MW enkel

veroorzaken een onderbrekingen in de lijnopstelling.
Hierdoor ontstaat een ritme in de opstelling met een

nieuwe landschappelijke betekenis. In het noordelijk
deel blijft de open ruimte behouden.

Het concept is herkenbaar en kan verklaard worden

door de aanwezigheid van LOFAR. Een aantal kamers
krijgt te maken met windturbines waarbij elke kamer
een eigen aantal molens heeft waardoor de kamers

onderling verschillen en daardoor ook herkenbaar zijn.

De afzonderlijke opstellingen zijn te herkennen en

ogen ordelijk. Het voordeel van dit concept is dat het
echt een geheel vormt.

De impact van deze LOFAR opstelling van 7,5 MW op

de leefkwaliteit is beperkt, Weinig lintbewoners zullen

een windturbine in het uitzicht hebben staan en de

zonering beslaat relatief weinig woningen.

Details opstelling:
. 75-20 (7,5MW) turbines
. 772,5-750 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 1956 gebouwen binnen

contour

Impact op directe
leefomgeving
: 1037 gebouwen binnen

7km contour
. 2909 gebouwen binnen

2km contour
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In dit concept kiezen we eruoor een nieuwe structuur
aan te brengen in het landschap. Deze is ingegeven
door de restrictiezone rond LOFAR. Door langs de
buitenrand van deze zone windturbineopstellingen te
plaatsen wordt de invloedsfeer van LOFAR zichtbaar
gemaakt. In het noordelijk deel van het plangebied

is gevrijwaard van turbines om inteferentie te
voorkomen met het park N33 in Groningen. Met het
66MW opgesteld vermogen is het ten opzichte van de

ambitie geen realistisch scenario.

Door de ovaal rond LOFAR te volgen, liggen de

opstellingen allemaal loodrecht of onder een hoek op

de ontginningsstructuur. De invloed op de kwaliteiten
van het landschap is daardoor beperkt. De linten

Concept: Transformatiezone LOFAR 3MW

veroorzaken een onderbrekingen in de lijnopstelling.
Hierdoor ontstaat een ritme in de opstelling met een

nieuwe landschappelijke betekenis. In het noordelijk
deel blijft de open ruimte behouden.

Het concept is herkenbaar en kan verklaard worden
door de aanwezigheid van LOFAR. Een aantal kamers
krijgt te maken met windturbines waarbij elke kamer
een eigen aantal molens heeft waardoor de kamers

onderling verschillen en daardoor ook herkenbaar zijn.

De afzonderlijke opstellingen zijn te herkennen en

ogen ordelijk. Het voordeel van dit concept is dat het
echt een geheel vormt.

De impact van deze LOFAR opstelling op de leefkwaliteit
is beperkt. Weinig lintbewoners zullen een windturbine
in het uitzicht hebben staan en de zonering beslaat
relatief weinig woningen.

,Details opstelling:
. 20-25 (3MW) turbines
. 60-75 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 7166 gebouwen

binnen contour

Impact op directe
leefomgeving
. 1107 gebouwen

binnen 7km contour
o 2980 gebouwen

binnen 2km contour
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In dit concept kiezen we ervoortwee nieuwe structuren
aan te brengen in het landschap. De eerste is ingegeven
door de restrictiezone rond LOFAR. Door langs de

buitenrand van deze zone windturbineopstellingen te
plaatsen wordt de invloedsfeer van LOFAR zichtbaar
gemaakt. In het noordelijk deel van het plangebied is

een tweede opstelling geplaatst in de vorm van een

clusteropstelling.

Door de ovaal rond LOFAR te volgen, liggen de

opstellingen allemaal loodrecht of onder een hoek op

de ontginningsstructuur. De invloed op de kwaliteiten
van het landschap is daardoor beperkt. De linten
veroorzaken een onderbrekingen in de lijnopstelling'
Hierdoor ontstaat een ritme in de opstelling met een

nieuwe landschappelijke betekenis.

Concept: Transformat¡ezone LOFAR 3MW + Gr¡d Aa en Hunze

Het cluster ligt op 2km afstand van de LOFAR opstelling
en gaat daarmee interfereren. De opstellingsvorm is
voldoende helder dat deze afleesbaar is.

Het concept is herkenbaar en kan verklaard worden
door de aanwezigheid van LOFAR. Een aantal kamers
krijgt te maken met windturbines waarbij elke kamer
een eigen aantal molens heeft.

Ondanks de interferentie zijn de afzonderlijke
opstellingen te herkennen.

Details opstellÌng:
. 30-35 (3MW) turbines
. 90-105 MW totaal

opgesteld vermogen

Slagschaduw
. 1377 gebouwen

binnen contour

Impact op direde
leefomgeving
. 7444 gebouwen

binnen 7km contour
¡ 3301 gebouwen

binnen 2km contour

,

Dit scenario kan geoptimaliseerd worden door de

afstand tussen de beide parken te vergroten, dan wel

de noordelijke turbines van de LOFARopstelling te
laten vervallen.

De impact van deze LOFAR- en clusteropstelling op

de leefkwaliteit is beperkt. Weinig lintbewoners zullen
een windturbine in het uitzicht hebben staan en de

zonering beslaat relatief weinig woningen.
tt
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Het concept clusters 3x variant bestaat uit drie
zelfstandige clusteropstellingen van 72 tot 16

windturbines. De turbines zijn in een regelmatig gríd

opgesteld. De opstellingen staan op de plekken waar
er voldoende ruimte is voor deze grotere opstellingen.
Bíj deze variant is er ook gekeken naar locaties nabij
boscomplexen, waardoor de zichtbaarheid van de
parken vermindert, De richting van het grid is gelijk
aan de richting van de linten. Daarnaast staan de

opstellingen zo ver mogel'tjk van elkaar.

De huidige kwaliteit van de openheid en de rechtlijnige
lintstructu u r bl'rjft de ordening in het landschap bepalen.

De clusters hebben een beperkt horizonbeslag. De

opstellingen z'rjn niet dominant in het landschap.

Details opstellÌng:
¡ 40 (3MW) turbines
¡ 720 MW totaal

opgesteld vermagen

Concept: Cluster 3x variant

Het concept van zelfstandige clusters in het landschap

is leesbaar. De clusters zijn als zelfstandige opstellingen
te herkennen.

De herkenbaarheid van het grid in de opstelling is

van korte afstand goed. Van grotere afstand gezien,

wordt het cluster beleefd als een zwerm windturbines,
zonder zichtbare orde.

Door de concentratie van de windturbines op drie
locaties is de negatieve invloed beperkt. Bij Nieuw

Buinen is het park aan de noordkant gesitueerd

om onder andere effecten van slagschaduw op de

bewoning te minimaliseren.
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Slagschaduw
¡ 946 gebouwen binnen

contour

Impact op dÌrecte
leefomgeving
. 7006 gebouwen

binnen 7km contour
. 4740 gebouwen

binnen 2km contour
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7 - Beoordeling en conclusies Windenergie Drenthe a;;\

Beoordeli ng opstelli ngsvarianten

In het onderzoek zijn vier concepten ontwikkeld. Deze concepten sluiten
op hun eigen wijze aan op het bestaande landschap'
1. Het concept ontginningslinten volgt het aanwezige landschapspatroon.
2. Het concept historische lijnen maakt de Semslinie zichtbaar'
3. Het concept clusters maakt gebruik van de grote landbouwruimtes.
4. Het concept transformatiezones voegt een nieuwe structuur toe aan

het bestaande landschaP.

Binnen deze concepten is een aantal varianten uitgewerkt, waarin door te

variëren in het aantal windturbines de draagkracht van het concept getest
is.

In de werksessie met de werkgroep zijn opstellingsvarianten beoordeeld

aan de hand van de criteria zoals die in hoofdstuk 5 zijn beschreven' Voor

de beoordeling zijn de criteria gescoord van 1 tot en met 5. Een score

1 geeft aan dat de opstellingsvariant laag scoort. Score 5 is de hoogste

waarde. De vier criteria zijn: invloed op de visuele kwaliteit van de

omgeving, leefkwaliteit, leesbaarheid van het concept en herkenbaarheid

van de opstellingen.

In tabel 4 is de beoordeling integraal weergegeven.

Score leefkwaliteit
De beoordeling kan op verschillende manieren plaatsvinden bijvoorbeeld

door de criteria een verschillende wegingsfactor te geven. We hebben twee

wegingsva ria nten geha nteerd :

1. Alle vier criteria gelijk gewogen (te zien in de kolom "som score").
De scores op de vier criteria zijn bij elkaar opgeteld. Deze totaalscore
geeft met een getal weer wat de kwaliteit van elk concept is. De

maximaal haalbare score is 20'
2. Het criterium leefkwaliteit weegt net zo zwaar als de combinatie van

{.'ts on-o'"t'""-."r""tto

s0-55

50-55

40

75-80

3

3

3

3

150-165

150-1-65

r20

225-2405,5

8,3

7.9

8,9

60-65

35-40

45-50

45-50

3

3

3

3

180-195

105-120

135-150

135-150

10.4

10,5

50-55

30-35

3

3

150-165

90-115

11.5

40-45

80-85

3

3

120-135

240-255
11,8

7.1

""t"
r.42
2,t3
r.74
2.O7

2.64

1,60

I15-207

40

20-25

30-35

3

3

3L20

60-75

90-105



de andere drie criteria voor landschapskwaliteit (kwaliteit van de

leefomgeving, leesbaarheid van het concept en herkenbaarheid van
de opstelling). De score is te zien in de kolom "score leefbaarheid
versus leefkwaliteit". De maximale score is 5'

Met kleuren de kleur groen zijn de best scorende varianten weergegeven.

De beste varianten
Opvallend is dat bij beide wegingsvarianten dezelfde varianten het beste

scoren. Deze steken nadrukkelijk uit boven de scores van de andere
varianten. Het gaat om de varianten:

. Transformatiezone LOFAR 3MW

. Transformatiezone LOFAR 7,5MW

. Transformatiezone LOFAR 3MW + Lijn Aa en Hunze

. Transformatiezone LOFAR 3MW + Grid Aa en Hunze

. Clusters 3x

. Clusters 3x variant

. Clusters 4x
Het meest sterke concept is de transformatiezone LOFAR 3MW dan wel

7,5MW zonder een extra opstelling op het grondgebied van de gemeente

Aa en Hunze. De interferentie tussen parken is hierin belangrijk. Hierin
geldt des te minder de inteferentie, des te sterker het ruimtelijk concept.

De mindere varianten
De varianten dorpsmolens en de Semslinie scoren slecht op het criterium
leefkwaliteit. Vanuit dat oogpunt zijn deze varianten minder wenselijk.

De varianten ontginningslinten scoren op vrijwel alle criteria laag.



Drenthe

Conclusies ten aanz¡en van het doel van de opgave

Bij de staft van de opgave hebben we een aantal gezamelijke doelen
gesteld. Hoe en of deze doelen gehaald zijn wordt hieronder beschreven:

Doelstelling 7
Inzicht in de ruimtetijke effecten van verschillende alternatieve opstellingen
van windturbines in het gebied

De aanpak met 3D heeft geleid tot beter inzicht in hoe de windmolens
uitwerken in de ruimte. Hiermee is het mogelijk gebleken met meerdere
mensen een goede beoordeling te maken van de verschillende opstellingen'

De conclusies ten aanzien van de opstellingen zijn:
. dat ontginningslinten unaniem als onwenselijk worden beschouwd

omdat er veel inteferentie tussen de opstellingen ontstaat en de

herkenbaarheid van de linten beperkt is. Het lijkt of een grote zwerm
ontstaat. De logische lijnen op de kaart werkt vanaf ooghoogte
perspectief niet. De bewoners van de linten gaan ervaren dat ze in een

windpark wonen;
. dat de historische lijn Semslinie enkel weliswaar redelijk scoort vanuit

landschapskwaliteit, echter dat zij vanuit leefkwaliteit onwenselijk
wordt geacht, ook ontstaat een afsluiting van Stadskanaal;

. dat clusters als opstellingsvorm potentie hebben, vanwege hun beperkte
horizonbeslag bij voldoende tussenruimte en beperkte interferentie;

. windturbines overstijgen zelfs de al grote maat van het Veenkoloniale

landschap. Dit betekent dat ze als vanzelf een nieuwe laag boven het
landschap gaan vormen. Een relatie met landschappelijke structuren
is moeilijk te leggen. De transformatiezones waarbij de windturbines
een nieuwe e¡gen structuur vormen boven het landschap, heeft veel

potentie;
. dat toepassing van enkele lijnen wordt geprefereerd boven dubbele

lijnen vanwege de herkenbaarheid van de opstelling;
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dat een afstand van circa 10 kilometer tussen opstellingen (met 3 MW

turbines en vanaf ooghoogte) ertoe bijdraagt dat opstellingsvormen
afzonderl ijk beleefbaar zijn ;
dat de maat van de opstelling ten opzichte van de open ruimte
belangrijker is dan de grootte van de molens. Minder maar grotere
molens dragen bij aan zuinig ruimtegebruik.
Zoek het niet altijd in bestaande landschapsstructuren, maar ontwerp
nieuwe structuren, kansen liggen vaak'haaks' op bestaande structuren

Doelstelling 2
Het bestaande ruimtetìjke beoordelingskader verfiinen ten aanzien van de
ptaatsing van windturbines in relatie tot de aanwezige kernkwaliteiten;

Het beoordelingskader dat in dit project uitgewerkt is bestaat uit vier
criteria met ieder enkele subcriteria. De vier criteria zijn:
. invloed op visuele kwaliteit van de omgeving
. leefkwaliteit
. leesbaarheid van het concept
. herkenbaarheid van de opstelling

De beoordeling van de opstellingsvarianten kon met deze criteria goed

worden uitgevoerd. Het biedt voldoende handvatten om opstellingen met
elkaar te vergelijken en te scoren voor wat betreft landschapskwaliteit en

leefkwaliteit. Uit de drie werksessies met beleidsmedewerkers bleek dat de
gekozen criteria bruikbaar zijn als (bouwstenen voor het) beoordelingskader
en robuuste en gedeelde uitkomsten opleveren'

Gelet op het landschapsoverstijgende effect van windturbine parken

en de grote landschappelijke impact is het wenselijk om altijd een

driedimensionale toets uit te voeren.

Drenthe

Doelstelling 3
Een basis teggen voor de communicatie met het gebied (bewoners,
ondernemers, belangenorganìsaties en initiatÌefnemers) over mogeliike
opstellingen va n wi ndtu rbines;

De 3D tool heeft een viftuele maquette van het Veenkoloniale gebied met
daarin de 16 opstellingsvarianten opgeleverd. Deze maquette is bruikbaar
voor de communicatie met het gebied.

Doelstelling 4
Een proces op gang brengen binnen gemeenteliike en provinciale

organisaties waarbij kennis en inzichten worden gedeeld ten aanzien van

h et wi n d e nerg i ev ra a gstu k.

Door de opzet van het onderzoek, waarbij in een aantal werksessies

ambtenaren van provincie en gemeentes op een interactieve manier
zijn betrokken in de landschappelijke beoordeling van de verschillende
geschetste a lternatieven, is het gelukt kennis over het windenergievraagstuk
en de ruimtelijke impact te delen en gezamenlijk verder te ontwikkelen.

Het interactief model was hierbij een onmisbaar hulpmiddel, omdat al

bewegend door het model de concepten vanaf verschillende standpunten
konden worden bekeken en beoordeeld. Zonder het model had het
projectteam alleen beelden kunnen laten zien van een beperkt aantal
standpunten, welke van te voren gekozen hadden moeten worden.
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I - Aanbevelingen

Algemene aanbevelingen

De volgende aanbevelingen ten aanzien van windturbines en de
Veenkoloniën komen uit het onderzoek naar voren:

1. Er steken een aantal opstellingsvarianten - de transformatiezone LOFAR

opstelling 3MW en 7,5MW de transformatiezone LOFAR in combinatie
met een grid of een lijnopstelling op het grondgebied van Aa en Hunze,
de Cluster 3x + variant en Cluster 4x - uit boven de andere varianten
voor wat betreft landschappelijke kwaliteit en leefkwaliteit. Advies is
om deze varianten als uitgangspunt te nemen voor de gebiedvisie'
Daarbij wordt aanbevolen om uitgaande van deze varianten wel te
kijken naar de precieze invulling omdat daarmee nog extra winst te
behalen is.

2. Als er gekozen wordt voor een sterk ruimtelijk concept, dan
is'transformatiezone LOFAR'het meest helder.

3. Aanbevolen wordt om bij de uitvoering van een concept aandacht
te schenken aan een intergraal landschapsplan. Hierbij kan gedacht
worden aan het verbinden van verschillende vormen van energie
initiatieven of ontwikkelingen, landart of een landschapspark'

4. Op basis van de beoordelingscriteria zijn ontwerpregels opgesteld.
Deze zijn op de volgende bladzijde weergegeven' Wanneer deze
ontwerpregels gehanteerd worden is de kans groter dat ruimtelijke- en

leefkwaliteit behouden blijven.
5. Altijd redeneren vanuit concepten; deze ruimtelijke concepten geven

handvatten voor opstellingen. Landschapskwaliteiten worden niet
beter bewaard door opstellingsvormen die vasthouden aan bestaande
landscha ppelij ke structu ren.

6. De omvang van de molens is op een gegeven moment niet meer
in te schatten door de aanschouwer. Kijk daarom nadrukkelijk ook
naar grotere molens dan 3MW; hierdoor kan met minder turbines
de ambitie worden bereikt, terwijl tegelijkertijd een rustiger beeld
(minder interferentie en rustiger draaiende wieken) ontstaat. Advies

Drentbe

is om de best scorende opstellingsvarianten ook uit te werken en te
beoordelen met 7,5MW turbines.

7. Turbines langs de N33 nabij Veendam interfereren met de turbines
op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze (interferentie
treed op binnen een straal van 10km). Wordt er gekozen voor geen

interferentie dan zijn er beperkte mogelijkheden op het grondgebied
van Aa en Hunze. Interferentie treedt vooral op kijkend vanaf de
Hondsrug naar Veendam. Stem de plannen af op de initiatieven bij
Veendam.

B. In het onderzoek wordt ontworpen aan de hand van het opgesteld
vermogen (MW). Bij de uitwerking van de verschillende opstellingen
zou ook naar rendement gekeken en daarop beoordeeld moeten
worden. Clusters en dubbele lijnen zitten meer in elkaars
windschaduw en vallen mogelijk minder gunstig uit. Bochtopstellingen
vangen waarschijnlijk meer wind en zijn dan productiever.

9. Kijk naar kansen voor koppelen turbineparken aan andere ruimtelijke
ontwikkelingen.

10. Om gedegen uitspraken te kunnen doen over geluid moeten de

opstellingsvarianten doorgerekend worden op geluid.
ll.Gebruikde 3D tool in communicatie. De 3D tool kan ook in

de communicatie naar de buitenwereld (omwonenden, rijk,
initiatiefnemers, etc) van grote waarde zijn'

12. Het gebied is van iedereen en verdient een mooie landschappelijke
opstelling. Participatie is van essentieel belang'



Aanbevelingen voor ontwerp

Uit het visueel landschappelijke onderzoek naar verschillende
opstellingsconcepten kunnen we per beoordelingscriterium een aantal
ontwerpregels afleiden voor de plaatsing van windturbines in de Drentse
Veenkoloniën,

Invloed op de visuele kwaliteit van het landschap
Uit de analyse blijkt dat opstellingen die de landschapsstructuur volgen,
dus parallel liggen aan de dorpslinten, een negatieve invloed hebben op de

landschappelijke kwaliteiten. De karakteristieke openheid en grote maat
van de landbouwgebieden, omzoomd door groene lintdorpen, wordt dan

verstoord. Dit geldt zonder meer voor het gebied van de Drentse Monden.

Autonome clusteropstellingen en opstellingen die nieuwe structuren
toevoegen aan het landschap blijken daar veel minder impact te hebben

op de huidige kwaliteiten. Ze kunnen deze zelfs benadrukken. Bijvoorbeeld
door de onderbreking van een lijnopstelling door een dorpslint.

Het verdient aanbeveling om niet rigide vast te houden aan bestaande

structuren in het landschap, maar op zoek te gaan naar eigenstandige
opstellingen met een architectonische kwaliteit en voldoende (circa 10 km)
tussenruimte tussen parken.

Leefkwaliteit
Opstellingsconcepten met een groot horizonbeslag hebben veel impact op

het landschap. Lange lijnopstellingen hebben een groot horizonbeslag. Ze

zijn vanuit veel standpunten zichtbaar Zezijn daardoor dominant aanwezig

en doen afbreuk aan de kwaliteiten openheid en ver zicht'
opstellingen die parallel aan de ontginningslinten liggen, liggen in de

leefomgeving van een groot aantal bewoners van de linten en hebben
mogelijk een negatieve impact op de leefkwaliteit. De impact van

compacte opstellingen, zoals clusters en lijnvormige opstellingen dwars op

de ontginningstructuur is veel kleiner.

Leesbaarheid concept
De leesbaarheid van het concept wordt laag beoordeeld wanneer
verschillende opstellingen met elkaar interfereren. Dit gebeurt wanneer op

korte afstand van elkaar meerdere opstellingen staan. Dit is bijvoorbeeld
het geval in het concept ontginningslinten. Ook blijkt de koppeling van een

opstelling aan de landschappelijke structuur niet te herkennen te zijn.

Het is aan te raden dezelfde typen turbine per park te hanteren, dit
bevordert de leesbaarheid van het concept'

Herkenbaarheid oPstellingsvorm
Voor de beleving van verschillende windparken als individuele opstellingen
is het van belang dat hun onderlinge afstand zo groot mogelijk is' En

dat hun horizonbeslag klein is, zodat de kans op interferentie met andere
windparken klein is.

Een aantal lijnen parallel aan elkaar leidt tot veel interferentie. Dit wordt
daarom afgeraden.

Ook dubbele lijnen worden afgeraden. De herkenbaarheid van deze

opstellingsvorm is matig.

Een herkenbare ordelijke opstelling heeft een beperkte maat. Voor een

lijnopstelling is dit ca 6 windturbines, voor een clusteropstelling ca 12

turbines (3"4)
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Bijlag

Deze tabel geeft de onderbouwende gegevens die nodig waren voor de

scores die toegekent zijn aan de verschillende concepten ten aanzien van

de criteria'Invloed op de directe leefomgeving'en 'Slagsschaduw'.

De aantallen gebouwen zijn berekend vanuit GIS. Hierin is het aantal
gebouwen (vanuit het toplQNl bestand van het Kadaster) die binnen de

contouren liggen geteld. Voor de score is gekeken naar de kleinste en de

grootste hoeveelheid gebouwen om op basis daarvan de score 1-5 toe te
kennen voor de totale beoordelingstabel (pag 66 - 67).

€l tabel 'Invloed directe leefomgeving'en 'slagschaduw'

Varianten

01 Ontginníngslinten dubbele línten

02 Ontginningslinten dubbele linten om en om

03 Ontginníngslinten enkel

04 Ontginningslinten dorPs

05 Clusters 2x

06 Clusters 3x

07 Clusters4x
08 Dorpsclusters

09 Transformat¡ezone LOFAR 3MW dubbel + Lijn Aa en Hunze

L0 Transformat¡ezone LOFAR 3MW + Lijn Aa en Hunze

11 Historische lijn: Semslinie enkel

12 Historische líjn: Semslinie dubbel

13 Transformat¡ezone Lofar 7,5MW

14 Transformatiezone LOFAR 3MW

15 Transformatiezone TOFAR 3MW + Grid Aa en Hunze

l-G Cluster 3x variant
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1 .  A c h t e r g r o n d   

1 .1  A a n l e i d i n g  

In Nederland is windenergie een belangrijke optie in het streven naar een duurzamere 

energiehuishouding. Het realiseren van windenergie is een gemeenschappelijke opgave. 

Daarom maken provincies en het Rijk afspraken over wie, hoeveel, wanneer realiseert. Ook 

de provincie Drenthe heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren aan het realiseren van 

de nationale doelstellingen op het gebied van windenergie.  

 

Om hieraan verdere invulling te geven heeft de provincie Drenthe met de gemeente Borger 

Odoorn uitvoerig gepleit voor een gezamenlijke, met het Rijk, verkenning van de 

mogelijkheden voor windenergie in het provinciaal zoekgebied. Aan de hand van de 

uitkomsten zouden daarna, in overleg met potentiële initiatiefnemers, concrete plannen 

kunnen worden ontwikkeld en in procedure gebracht. De rijksoverheid heeft dit niet 

overgenomen. In de praktijk betekent dit dat met de terinzagelegging van de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau voor de MER-procedure, op 24 juni 2011, de formele procedure 

voor het plan ‘De Drentse Monden’ is gestart. Windpark ‘De Drentse Monden’ is een 

initiatief van een aantal landbouwers samen met projectontwikkelaar Raedthuys en heeft 

een omvang van 300 - 450 MW.  

 

De provincie Drenthe en de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze gaan nu gezamenlijk 

de verkenning van de mogelijkheden voor windenergie in het provinciaal zoekgebied 

uitvoeren en een Gebiedsvisie opstellen. Gelijktijdig wordt ook een Gebiedvisie opgesteld 

voor het zoekgebied in de gemeenten Emmen en Coevorden, zodat uiteindelijk sprake is van 

één Gebiedsvisie.  

1 .2  D o e l s t e l l i n g e n  

Uit de notitie Gebiedsvisie Windenergie: document voor bestuurlijke instemming komen de 

volgende doelstellingen naar voren: 

 Een beoordelingskader voor windparken (minimaal vijf turbines) formuleren, voor 

ondermeer het initiatief De Drentse Monden, maar ook voor de door de 

rijksoverheid op te stellen Structuurvisie windenergie op land, met als 

subdoelstelling een meer precieze beoordeling van de in aanmerking komende 

delen van het zoekgebied. 

 Communiceren met de bevolking, door vertegenwoordigers en andere betrokkenen 

te betrekken bij het opstellen van de Gebiedsvisie. 

 De voordelen (als verdienmodel) voor het gebied in algemene zin en voor de 

bevolking in het bijzonder in beeld brengen en verbindingen maken tussen 

windenergieprojecten en andere (sociaaleconomische) ontwikkelingen in het 

gebied, zoals andere vormen van duurzame energie en demografie. 

In deze rapportage gaan wij nader in op de hierboven als 3
de

 genoemde doelstelling. 
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1 .3  L e e s w i j z e r  

Centraal in dit rapport staat de beschrijving van een verdienmodel voor windenergie 

(hoofdstuk 4). In het bijzonder werken we dit model uit richting net noordelijk deel van het 

zoekgebied, het grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn. Daaraan 

voorafgaand gaan we in hoofdstuk 3 kort in op een analyse van het gebied. We beginnen 

echter met een technisch-economische beschouwing van windenergie (hoofdstuk 2).  

 

   

  



 

Naar een verdienmodel voor windenergie in Drenthe                           februari 2012  

 

 

4 

2 .  W i n d e n e r g i e :  e n k e l e  k e r n g e g e v e n s  

2 .1  I n l e i d i n g  

‘Energie’ is een algemene term. We gebruiken energie om het in huis behaaglijk warm te 

krijgen of om gebruik te maken van bijvoorbeeld de zonnebank. Of om ons met de auto van 

A naar B te verplaatsen. De ene energie is echter de andere niet! Warmte maken we in 

Nederland hoofdzakelijk van gas, ons witgoed draait op elektriciteit en de auto rijdt op 

benzine of diesel, vloeibare brandstoffen. 

 

Als we kijken naar de ontwikkelingen in het energiegebruik dan is de verwachting dat de 

vraag naar elektriciteit de komende jaren toe zal nemen. Uitgedrukt in ktoe (= kiloton olie-

equivalenten) bedroeg het bruto eindverbruik in 2005 10.347, terwijl voor 2020 een 

eindverbruik wordt verwacht van 11.681, een toename van 13% 
1,2

. In onderstaande figuur 

presenteren we de nationale streefcijfers waar het gaat om het aandeel hernieuwbare 

energie in 2020
3
. Uit deze figuur komt overduidelijk het hoge ambitieniveau ten aanzien van 

hernieuwbare elektriciteit naar voren. 

 

 

  
 

  

                                                   
1 Nationaal Actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, Richtlijn 2009/28/EG - Rijksoverheid 

2 In deze cijfers is rekening gehouden met het effect van maatregelen voor energie-efficiëntie en 

energiebesparing 

3 Nationaal Actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, Richtlijn 2009/28/EG - Rijksoverheid 
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Elektriciteit wordt in Nederland gemaakt van vooral aardgas en steenkool. De verst 

ontwikkelde duurzame alternatieven op het gebied van elektriciteit zijn
4
: 

 Windenergie 

 Zonne-energie 

 

Als we een oordeel willen geven over windenergie, en daarmee over windmolens, dan doen 

we er dus verstandig aan een vergelijking te maken tussen wind en zon. Hieronder gaan wij 

hier nader op in in relatie tot:  

 energieopbrengst 

 kosten 

 ruimtegebruik 

 

2 .2  W i n d  e n  z o n  v e r g e l e ke n :  e n e r g i e o p b re n g s t  

In deze paragraaf gaan we uit van een windmolen van 3 MW. In onderstaande tabel noemen 

we de belangrijkste criteria om te bepalen wat een dergelijke molen gemiddeld per jaar 

oplevert aan elektriciteit
5
. 

 

 

Vermogen 3 MW 

Uren per jaar 8760 

Loadfactor 25% 

 

 

Als de windmolen alle uren van het jaar maximaal draait, dan levert dat een hoeveelheid 

aan elektriciteit in mWh op van het Vermogen (in MW) * aantal uren. Dit is echter verre van 

realistisch. Gemiddeld genomen produceert de windmolen zo’n 25% van de tijd elektriciteit. 

Dit percentage duiden we aan met de term ‘loadfactor’. Laten we deze factor los op de 

bovengenoemde berekening, dan kunnen we concluderen dat één windmolen van 3 MW 

gemiddeld per jaar zo’n 6,6 miljoen kWh oplevert. Bij een gemiddeld jaarlijks 

elektriciteitsgebruik per huishouden van 3500 kWh, betekent dit dat één windmolen van 3 

MW een kleine 1900 huishoudens kan voorzien van elektriciteit. 

 

 

 

                                                   
4 Momenteel wordt ook lokaal elektriciteit geproduceerd vanuit via vergisting geproduceerd biogas. 

Energetisch verdient dit echter niet de voorkeur omdat de gelijktijdig met de elektriciteit geproduceerde 

warmte in de meeste gevallen niet nuttig wordt gebruikt en derhalve in de lucht verdwijnt. Biogas kan 

daarom beter worden opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (groen gas) en vervolgens in het regionaal 

leidingennet worden geïnjecteerd. 

5 Tijdschrift Milieu, december 2011, nr. 8, pagina 23 
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Om met zonnepanelen voor één huishouden elektriciteit op te wekken is een silicium 

zonnesysteem met een vermogen van circa 4,5 kWp (36 m
2
 panelen) nodig.

6
  Als we deze 

gegevens als uitgangspunt nemen luidt de conclusie dat we voor het elektriciteitsgebruik 

van 1900 huishoudens ongeveer 8500 kWp aan zonne-energie nodig hebben (= 68.400 m
2
 aan 

panelen, dus bijna 7 ha.). 

 

2 .3  W i n d  e n  z o n  v e r g e l e ke n :  k o s t e n  

In onderstaande tabellen vergelijken wij de kosten van wind en zon met elkaar. We doen dit 

aan de hand van een windmolen van 3 MW en zonnesysteem van in totaal 7500 kWp. 

 

Windmolen
7
 

 Kosten per kW Kosten voor een windmolen 

van 3 MW 

Kosten voor de ontwikkeling 

en de bouw van een 

windmolen 

€ 1500 € 4,5 miljoen 

 

Zonnesysteem
8
 

 Kosten per 1kWp Kosten voor 7500 kWp 

Kosten van een 

zonnesysteem inclusief 

installatie 

€ 3600 € 27 miljoen 

 

  

                                                   
6
http://www.milieucentraal.nl/themas/thema-1/bronnen-van-energie/duurzame-energiebronnen/zonne-

energie/zonnepanelen 

7 Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land – Agentschap NL, 2011 

8http://www.milieucentraal.nl/themas/thema-1/bronnen-van-energie/duurzame-energiebronnen/zonne-

energie/zonnepanelen 

http://www.milieucentraal.nl/themas/thema-1/bronnen-van-energie/duurzame-energiebronnen/zonne-energie/zonnepanelen
http://www.milieucentraal.nl/themas/thema-1/bronnen-van-energie/duurzame-energiebronnen/zonne-energie/zonnepanelen
http://www.milieucentraal.nl/themas/thema-1/bronnen-van-energie/duurzame-energiebronnen/zonne-energie/zonnepanelen
http://www.milieucentraal.nl/themas/thema-1/bronnen-van-energie/duurzame-energiebronnen/zonne-energie/zonnepanelen
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3 .  E c o n o m i s c h e  e f f e c t e n  w i n d e n e r g i e  

3 .1  I n l e i d i n g  

De Veenkoloniën is een gebied waar een uniek en historisch landschap is gecreëerd door 

langdurige en intensieve cultivatie. De openheid en de lintbebouwing worden nadrukkelijk 

gekoesterd. Dit staat soms op gespannen voet met de dynamiek van de agrarische sector en 

met de eisen die aan een aantrekkelijk ‘woon-platteland’ gesteld worden (beschutting, 

beslotenheid, afwisseling)
9
. 

 

 

 

Eén van de concrete voorbeelden van de ‘dynamiek van de agrarische sector’ betreft het 

plaatsen van windmolens. Zonder twijfel zal dit het landschapsbeeld in de Veenkoloniën 

sterk bepalen.  

  

                                                   
9 De veenkoloniën: heroverweging van kwaliteiten – D. Strijker, 2007 
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3 .2  L a n d b o u w  

De ruimtelijke kwaliteiten van de Veenkoloniën worden in belangrijke mate bepaald door 

het bestaande agrarische grondgebruik
10

. In de Veenkoloniën ligt heel wat akkerbouwgrond 

‘latent‘ braak
11

. Dit houdt in dat de grond weliswaar in gebruik is, maar niet bij bedrijven 

met ontwikkelingsplannen. Zodra zich een redelijke koper aandient is de grond beschikbaar.  

 

Perspectieven zijn er echter wel degelijk. Door een aantal oorzaken neemt de vraag naar 

akkerbouwproducten toe. Dit doet zich zowel voor waar het gaat om menselijke consumptie 

als voor traditionele industriedoeleinden en voor energieopwekking. De ontwikkeling van 

een biobased-economy, de integratie van landbouw en chemie, is in volle gang. In zo’n 

biobased-economy vervangt biomassa, ondermeer geproduceerd door de landbouw, een 

(deel van) de fossiele grondstoffen in productieprocessen van hoogwaardige chemische 

producten. De inzet van biomassa(rest)stromen voor energie is daarnaast een kansrijke 

toepassing (zij het relatief laagwaardig). Wat betreft biomassateelt voor energie en chemie 

wordt binnen Nederland de Veenkoloniën als een kansrijk gebied gezien. Als het gaat om 

energieopwekking ziet de landbouw in de Veenkoloniën parallel hieraan kansen voor het 

plaatsen van windmolens, zoals blijkt uit de thans lopende initiatieven in de gemeenten Aa 

en Hunze en Borger Odoorn. Hiermee doen de landbouwers in het gebied aan verbreding. De 

installatie van windmolens kan daarmee versterkend werken op de economische veerkracht 

van de sector.  

 

3 .3  S o c i a a l e c o n o m i s c h e  s t r u c t u u r  

Ondanks het vaak sterk gevoelde belang van de landbouw wijkt de economische structuur 

van de Veenkoloniën minder af van het Nederlands gemiddelde dan vaak wordt gedacht
12

. 

Uitgedrukt in termen van toegevoegde waarde komt ruim tweederde van de dienstensector 

(waarbij de publieke diensten zoals overheden, werkvoorziening, zorg etc. 

oververtegenwoordigd zijn), een kwart van de industrie en minder dan tien procent van de 

landbouw en agro-industrie. De conclusie kan dan ook worden getrokken dat de 

veenkoloniale economie veel minder afhankelijk is van de landbouw dan vaak wordt 

gesuggereerd.  

 

Bevolkingsontwikkeling  

Eén van de aandachtspunten in het gebied is de bevolkingsontwikkeling. Zoals uit 

onderstaande tabel naar voren komt is er overduidelijk sprake van een negatieve trend 

Sinds 2007 is er zelfs sprake van een afname van de bevolking. In 2010 bedroeg de negatieve 

bevolkingsgroei -0,2 %, terwijl de bevolkingsdichtheid altijd al relatief laag is geweest (200 

                                                   
10 Verkenning Kennis Klimaat voor Ruimte, deelonderzoek hotspot Veenkoloniën – R. Rothengatter, 2011 

11 De veenkoloniën: heroverweging van kwaliteiten – D. Strijker, 2007 

12 De veenkoloniën: heroverweging van kwaliteiten – D. Strijker, 2007 
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Bevolkingsgroei binnen gemeenten van het Drents-Gronings Veenkoloniaal gebied en totaal Nederland (CBS Statline)       

  
                      

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Totaal Gemeenten 
Veenkoloniaal gebied 

aantal 2660 2209 55 383 259 617 -87 -456 -166 -24 -606 

% 0,91 0,75 0,02 0,13 0,09 0,21 -0,03 -0,15 -0,06 -0,01 -0,20 

                          

Totaal Nederland aantal 123125 118210 87287 65460 47494 28684 23782 47407 80388 89202 80810 

  % 0,78 0,74 0,54 0,40 0,29 0,18 0,15 0,29 0,49 0,54 0,49 

  
                      

* Dit omvat de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde.     

 

inwoners/km2) in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde (400 inwoners/km2; met in 

2010 een toename van de bevolking van 0,5 %)
13

. 

 

 

3 .4  W e r kg e l e g e n h e i d  

Daar waar het hierboven ging om het veenkoloniaal gebied in brede zin, willen we hier 

inzoomen op de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze. Aan de hand van een analyse 

van de industriële bedrijvigheid in beide gemeenten willen we grip proberen te krijgen op 

de mogelijke betekenis van het plaatsen van windmolens in termen van werkgelegenheid.  

 

De European Wind Energy Association (EWEA) gaat in het rapport Wind at Work dieper in op 

de werkgelegenheidseffecten van windenergie.
14

 Uit dit rapport komt naar voren dat 

windturbine-industrie aanzienlijke werkgelegenheid in de productiesfeer creëert. De directe 

werkgelegenheid bij productie betreft 7,5 fte per MW. Indirect -in de betekenis van 

toelevering aan productiebedrijven waar windturbines worden gemaakt, nu dan wel in de 

toekomst- komt daar nog eens 5 fte per MW bij. Werkgelegenheid is dus vooral gekoppeld 

aan de productie en daarmee de productielocatie van windturbines. In veel mindere mate is 

dat het geval voor installatie & realisatie (2,5 fte/MW, inclusief financiële en zakelijke 

dienstverlening) en onderhoud en bedrijfsvoering (zo’n 0,4 fte/MW).   

 

Windturbines worden in het gehele veenkoloniaal gebied niet geproduceerd. Dus ook niet in 

de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze. Van directe werkgelegenheid is derhalve 

geen sprake. Dit betekent echter niet dat er in absolute zin geen kansen voor de lokale 

arbeidsmarkt ontstaan. In onderstaand kader wordt beschreven welke mogelijkheden wel in 

beeld zijn.   

                                                   
13 CBS Statline, 2010 
14 Wind at Work – EWEA, 2009 
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Bovendien kan er wellicht sprake zijn van indirecte werkgelegenheid samenhangend met de 

productie van windturbines. Voor eventuele werkgelegenheidseffecten moeten we echter 

vooral kijken naar installatie & onderhoud. Zoals hierboven reeds aangehaald gaat de 

European Wind Energy Association (EWEA) in het rapport Wind at Work uit van 0,4 fte/MW 

voor onderhoud en bedrijfsvoering hetgeen in principe inhoudt dat bij windparken van 

serieuze omvang de werkgelegenheidseffecten eveneens een serieuze omvang kunnen 

aannemen. Gerelateerd aan de SBI-codering
16

 ligt het dan het meest voor de hand te kijken 

naar de opbouw van de industriële bedrijvigheid in beide gemeenten binnen de sectoren 

‘metaal’, ‘elektrische/elektronische apparatuur’, ‘overige machines en apparaten’, 

‘reparatie & installatie van machines en apparaten’, ‘productie van elektriciteit door 

windenergie’, ‘leggen van kabels en buizen’ (SBI codes 24-28, 33, 35.11.2, 42.2). 

 

Voor de gemeente Borger Odoorn gaat het binnen de codes 24-28 en 33 om in totaal 24 

bedrijven met een totale werkgelegenheid van 255 arbeidsplaatsen. Binnen de twee overige 

genoemde codes (35.11.2 en 42.2) vindt geen industriële bedrijvigheid plaats. Ten aanzien 

van de genoemde 255 arbeidsplaatsen wordt aangetekend dat ca. ¾ van deze 

werkgelegenheid kan worden toegeschreven aan de vervaardiging van ketels en radiatoren 

voor centrale verwarming. Als we hiervoor corrigeren blijven 23 bedrijven over met een 

werkgelegenheidsomvang van 65 arbeidsplaatsen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om 

(zeer) kleine bedrijven. Verwacht mag dan ook worden dat binnen de gemeente Borger 

Odoorn de werkgelegenheidseffecten van windenergie hooguit beperkt zullen zijn. 

 

Voor de gemeente Aa en Hunze hebben we weliswaar inzage gekregen in de opbouw van de 

bedrijvigheid, doch deze was niet gekoppeld aan de SBI-codering. Desalniettemin leidt een 

analyse van de ons bekende gegevens niet tot wezenlijk andere conclusies dan hierboven 

getrokken ten aanzien van Borger Odoorn. 

 

  

                                                   
15 Meeliften op ‘windroes’, artikel in Dagblad van het Noorden, 25 november 2011 

16 Standaard BedrijfsIndeling – Centraal Bureau voor de Statistiek, juli 2008 

Productie van windturbines in Noordwest Duitsland 

 

Op relatief korte afstand van de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze worden aan 

de Duitse zijde van de grens windturbines daadwerkelijk geproduceerd. Nu nog alleen in 

Aurich, maar binnenkort ook in Haren. Daar bouwt de firma Enercon een productiehal 

waar 500 mensen komen te werken.
15

 Enerzijds kan dit kansen bieden voor 

toeleveranciers in beide gemeenten, anderzijds ligt met name Haren redelijk gunstig 

voor de inwoners van Borger Odoorn en Aa en Hunze (zo’n 20 – 40 km).  
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4 .  P a r t i c i p a t i e   

4 .1  I n l e i d i n g  

Dat participatie essentieel is voor windenergieprojecten, en ook als zodanig wordt gezien, 

blijkt onder andere uit de Structuurvisie Windplan Wieringermeer. In deze visie valt 

participatie onder de pijler ‘draagvlak’, één van de vier pijlers van het Windplan. De 

overige drie pijlers zijn ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘milieu en ecologie’ en ‘economische 

uitvoerbaarheid’. In de Wieringermeer vormt participatie zodoende een belangrijk 

onderdeel van de integrale visie op de ontwikkeling van windenergie.
17

 

 

Een belangrijke sleutel tot acceptatie van, en dus draagvlak voor, windenergie in lokale 

gemeenschappen is dat een windmolenproject uitdrukkelijk wordt neergezet als een lokaal 

project. Wat beslist niet moet gebeuren is dat het overkomt als een ’invasie’!
18

 Voor lokale 

en regionale identificatie met een windenergieproject is het van groot belang dat 

windclusters in omvang worden beperkt. Pesch
19

 denkt daarbij aan een maximum van 7 

turbines. Daarnaast dient er sprake te zijn van: 

 open communicatie met bewoners, 

 kansen voor financiële betrokkenheid. 

 

In deze rapportage laten we de noodzaak tot open communicatie buiten beschouwing en 

gaan we in meer detail op de kansen voor financiële betrokkenheid. 

4 .2  K a n s e n  v o o r  ( f i n a n c i ë l e )  b e t r o k ke n h e i d 20 

In de brede discussie die de laatste jaren aan het ontstaan is rondom participatiemodellen 

voor de realisatie van windprojecten
21

 willen wij ons hier beperken tot de volgende  

manieren waarop in essentie (financiële) betrokkenheid kan worden vormgegeven: 

 Profitregeling 

 Financiële participatie 

 Fondsvorming 

 Eigen stroom 

 

4.2.1 Profitregeling 

Vanuit de gedachte dat windmolens van invloed zijn op de woon- en leefomgeving van 

omwonenden voorziet een profitregeling in een vergoeding. Het initiatief hiervoor ligt in de 

regel bij de initiatiefnemers van het project. De profitregeling zelf kan in de praktijk 

                                                   
17 Achtergrondrapport Voorbeelden participaties windenergieprojecten - Berenschot, 13 juli 2011 

18 Minimising Community Opposition to Wind Farm Developments in New Zealand – Christian Berg (2003) 
19, Pesch – Global Thinking in Local Structures: Community Wind project in Southern Germany (ongedateerd) 

20 Achtergrondrapport Voorbeelden participaties windenergieprojecten - Berenschot, 13 juli 2011 

21 Zie bijvoorbeeld Participatie in Windenergieprojecten – SenterNovem, 2009; Participatiemodellen voor de 

realisatie van windenergie op land – Agentschap NL, 2011 
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verschillende vormen hebben. Zo kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen 

direct omwonenden, binnen een bepaalde afstand van de windopstelling, en overige 

omwonenden. Onderstaand geven we kort weer hoe een dergelijke regeling is uitgewerkt in 

de Wieringermeer
22

. 

 

Profitregeling Wieringermeer 

 

In de Wieringermeer krijgen direct omwonenden van de lijnopstellingen van Nuon in een 

straal van 800 - 1000 meter een vergoeding van ongeveer € 130 per jaar als korting op de 

stroomrekening. Nuon doet dit sinds eind jaren negentig. Deze vergoeding komt uit de 

opbrengsten van de windmolens. Op deze manier profiteren de direct omwonenden mee 

van de windmolens. Hiernaast heeft Nuon op verschillende plaatsen het programma 

Step2Save geïntroduceerd. Step2Save realiseert nieuwe werkgelegenheid door een selecte 

groep werkzoekende jongeren op te leiden tot energieadviseur. Deze selecte groep bestaat 

enkel uit jongeren uit de Wieringermeer regio. Ze krijgen een jaarcontract bij Nuon en 

volgen dat jaar een opleiding, meestal op MBO niveau 2. Tegelijkertijd worden huishoudens 

bezocht om energiebesparingsadvies te geven. Deze huishoudens krijgen een box met 

daarin energiebesparende producten. Doordat het energieverbruik wordt verlaagd, wordt 

niet alleen de CO2 uitstoot beperkt, maar resulteert dat ook in een lagere energierekening. 

 

4.2.2 Financiële participatie & fondsvorming 

Historisch is er een lijn te zien in de ontwikkeling van financiële participatie door burgers 

en omwonenden in windparken. Grofweg kunnen de volgende fasen worden 

onderscheiden
23

: 

 tot 2003: coöperaties en dorpsmolens (dominantie van idealisme); 

 2003‐2008: kleine deelnemingen, belegging‐cv´s (dominantie van fiscaliteiten); 

 2003‐heden: ondernemende deelnemingen (met name in de agrarische sector); 

 2004‐heden: gebiedsgeoriënteerde financiële deelneming (gericht op 

draagvlakontwikkeling). 

 

Bij financiële participatie maken we onderscheid tussen participatie met en zonder 

zeggenschap. Financiële participatie zonder zeggenschap betekent doorgaans dat er weinig 

risico aan vast zit en men alleen financieel betrokken is. Voorbeelden zijn:  

 (beleggings)fondsen 

 leningen  

 aandelen 

 obligaties 

Dit zijn inmiddels allemaal beproefde concepten waarmee kan worden voorzien in de voor 

een windmolen benodigde financiering. 

                                                   
22 Achtergrondrapport Voorbeelden participaties windenergieprojecten - Berenschot, 13 juli 2011 
23 Participatie in Windenergieprojecten – SenterNovem, 2009 
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Aandelen: het Deense model
24

 

 

Om de bouw van windmolens in Denemarken te stimuleren is bij wet vastgesteld dat de 

initiatiefnemer verplicht is minimaal 20% van de aandelen in de windmolen publiekelijk uit 

te geven. Hierbij hebben omwonenden voorrang.  

 

Het Deense model komt er op neer dat elke burger van 18 jaar of ouder, die in een radius 

van 4,5 km bij een nieuw te bouwen windturbine woont, de optie krijgt aangeboden om 

aandelen te kopen in het lokale windmolenproject. Is er sprake van een windmolenpark, 

dan is de afstand tot de dichtstbijzijnde windmolen geldend. Wanneer er interesse is in 

meer dan 20% van de aandelen, krijgen de bewoners die het dichtst bij de windmolen 

wonen voorrang. Mochten de direct omwonenden niet alle aandelen willen kopen, dan 

worden de overige aandelen aangeboden aan de mensen die in de gemeente wonen, waar 

de windmolen wordt geplaatst. De aandelenuitgifte moet op zijn minst worden 

aangekondigd in de lokale kranten. 

 

Bij participatie met zeggenschap doet men meer dan alleen financieel investeren. Vaak 

organiseren participanten zich dan onderling. Participanten kunnen bijvoorbeeld 

meebeslissen over de bestedingen en rente-uitkeringen. Vormen waarin de participanten 

zich kunnen organiseren zijn met name:  

 de (coöperatieve) vereniging  

 de stichting.  

Andere vormen zijn de B.V. (besloten vennootschap), de C.V. (commanditaire 

vennootschap) of de V.O.F. (vennootschap onder firma).  

  

Twee voorbeelden  

 

Burgercoöperatie Samsø Vindenergi, Denemarken
25

 
26

 

 

Het eiland Samsø richt zich op 100% hernieuwbare energie. Het 

loopt voorop in de ontwikkeling van geïntegreerde 

energieoplossingen voor de lokale gemeenschap. Het eiland 

beschikt over 11 windturbines van elk 1MW. Twee daarvan zijn in 

het bezit van de burgercoöperatie Samsø Vindenergie; de andere 

negen zijn eigendom van lokale boeren. De 11 turbines zijn 

verdeeld over 3 clusters (respectievelijk 5, 3 en 3 turbines) op het 

zuidelijk deel van het eiland.
27

 

                                                   
24 Achtergrondrapport Voorbeelden participaties windenergieprojecten - Berenschot, 13 juli 2011 
25 http://www.seai.ie/Archive1/Files_Misc/File3.pdf 
26 Bron figuur: http://arbejderen.dk/artikel/2011-04-28/en-skov-af-til-salg-skilte-p-sams 

27 http://energiakademiet.dk/en/vedvarende-energi-o/energikort/ 

http://www.seai.ie/Archive1/Files_Misc/File3.pdf
http://arbejderen.dk/artikel/2011-04-28/en-skov-af-til-salg-skilte-p-sams
http://energiakademiet.dk/en/vedvarende-energi-o/energikort/
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De burgercoöperatie heeft 450 aandeelhouders; elk aandeel kost ongeveer €400. Iedere 

aandeelhouder heeft gemiddeld tien aandelen. De twee banken op het eiland hebben 

leningen verstrekt die worden gedekt door de aandelen. De aandelen behoren de banken 

toe totdat de lening is afbetaald. Zodra dat het geval is gaan de aandelen terug naar de 

eigenaar. Het rendement op de investering wordt geraamd op 10% - 12% per jaar.  

 
 
Hepburn Wind, Victoria, Australië

28
 

 
De Hepburn Community Windpark is het 1

ste
 windpark in 

Australië dat eigendom is van de lokale gemeenschap. Het 

park bestaat uit twee windturbines van elk 2 MW die 

gezamenlijk bijna genoeg elektriciteit produceren voor de 

2.300 huishoudens in Daylesford en Hepburn Springs. Het 

eigendom ligt bij een coöperatie die aandelen uitgeeft a $100 

voor omwonenden en $1,000 voor mensen van buiten. 

Daarnaast zijn ook hier lokale banken betrokken, voor 

additionele financiering. Voorfinanciering van het park vindt 

plaats door de projectontwikkelaar. 

Foto: Hepburn Wind/Flickr
29

 

 

 

Een verbijzondering op de hierboven genoemde vormen van financiële participatie is dat de 

opbrengsten van de molen worden gestort in een op te richten fonds. De financiële 

opbrengsten na aftrek van alle kosten worden niet (geheel) uitgekeerd aan de eigenaren van 

bijvoorbeeld de aandelen van een windmolen. Vanuit een dergelijk fonds kunnen allerlei 

activiteiten op lokaal niveau worden gestimuleerd. Daarmee komt een windmolen (of 

mogelijkerwijs meerdere molens) ten goede aan de lokale gemeenschap en dus niet alleen 

aan het individu. Een bekend voorbeeld hiervan is de dorpsmolen in Pingjum, Friesland, zie 

hieronder
30

. 

 

Dorpsmolen Pingjum heeft 7,75 % van de aandelen van windpark A-7. Deze 4 turbines 

leveren per jaar ongeveer 28.000.000 kWh stroom. Dorpsmolen Pingjum stimuleert vooral 

projecten in het dorp die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Concrete voorbeelden 

zijn de plannen voor een dorpshuis met schoolfunctie, maar ook wordt gedacht aan het 

financieren van zonnepanelen. Het is uitdrukkelijk ook mogelijk dat andere verenigingen 

bij de Stichting dorpsmolen Pingjum een verzoek indienen voor cofinanciering.  

 

 

                                                   
28

http://www.sustainability.vic.gov.au/resources/documents/business_models_for_enabling_sustainable_pre

cincts_case_study_hepburn.pdf 
29 http://www.greenleft.org.au/node/49366 
30 http://www.dorppingjum.nl/en-us/verenigingen/dorpsmolen.aspx 

http://www.sustainability.vic.gov.au/resources/documents/business_models_for_enabling_sustainable_precincts_case_study_hepburn.pdf
http://www.sustainability.vic.gov.au/resources/documents/business_models_for_enabling_sustainable_precincts_case_study_hepburn.pdf
http://www.greenleft.org.au/node/49366
http://www.dorppingjum.nl/en-us/verenigingen/dorpsmolen.aspx
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De dorpsmolens nader toegelicht

31
 

In Friesland zijn meer voorbeelden van windturbines, zogenaamde dorpsmolens, die 

financiële middelen genereren die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Centraal 

bij de financiering van dergelijke molens staan de dorpsbewoners. Zij kunnen zich via het 

verstrekken van leningen verbinden aan een project. Hoewel er geen vaste richtlijnen zijn 

voor de hoogte van zo’n lening is in een aantal gevallen een minimum hoogte gesteld van € 

1.000. Leningverstrekkers krijgen een vergoeding voor hun lening. Gangbaar is een 

obligatielening met als tegenprestatie een vaste rentecoupon. Aan het einde van de looptijd 

van de lening (na 10 jaar) volgt bovendien een bonus van 25% van de inleg. Dit heeft te 

maken met het risico dat aan het verstrekken van de lening is verbonden. Met de 

beschikbaarheid van het verstrekte kapitaal is de rest van de financiering verkregen bij een 

financiële instelling. 

 

Voor de exploitatie van de dorpsmolens wordt gebruik gemaakt van de bestaande 

subsidieregelingen (MEP, SDE). Naast met name de windopbrengst bepaalt de 

subsidieregeling in feite de financiële opbrengst van de molen. Aangezien de windopbrengst 

varieert is de hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor de lokale gemeenschap 

variabel. Om grip te krijgen op de beschikbare financiële middelen en wat daarmee op 

gemeenschapsniveau gebeurt het volgende overzicht; 

 de turbine in Wommels (momenteel 750 kWh, eerder 250 kWh) zal na de eerste 

aanloopjaren waarin de meeste kosten worden genomen uitkomen op een jaarlijks 

beschikbaar bedrag van € 35.000. In het verleden zijn bijdragen geleverd aan 

muziekkorpsen, verschillende evenementen, een warmtepomp voor de brede school 

en een openluchtzwembad.  

 de dorpsmolen in Tzum heeft in een periode van ruim 10 jaar ongeveer € 177.000 

aan dorpsprojecten en verenigingen geschonken.  

Als tegenprestatie voor de stimuleringsbijdrage wordt publiciteit gevraagd. Projecten 

moeten op de een of andere manier duidelijk maken dat hun project mede mogelijk is 

gemaakt door een bijdrage vanuit de dorpsmolens.  

 

4.2.3 Eigen stroom 

Participatie kan ook vorm krijgen door de aandeelhouder/eigenaar tevens afnemer van de 

geproduceerde stroom te laten zijn. Elke opgewekte kWh wordt primair ingezet om de vraag 

bij de eigenaar in te vullen. Een particulier in de nabijheid van de molen kan zodoende een 

extern ingekochte kWh vervangen door een door de molen duurzaam opgewekte kWh. 

Windenergiecoöperatie De Windvogel heeft een bijbehorende constructie voorgesteld. Deze 

constructie is recentelijk door middel van een motie in de Tweede Kamer behandeld.  

 

Het voorstel luidt als volgt: De eigenaar van de windturbine consumeert zijn eigen 

duurzaam geproduceerde stroom. Daarmee vervallen de kosten voor externe stroominkoop 

                                                   
31 Achtergrondrapport Voorbeelden participaties windenergieprojecten - Berenschot, 13 juli 2011 
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en de bijbehorende energiebelasting en BTW. De transportkosten blijven uiteraard wel in 

beeld omdat voor transport gebruik gemaakt wordt van het reguliere elektriciteitsnet. Als 

tegenprestatie voor de door de overheid misgelopen belastingen vraagt Stichting de 

Windvogel geen SDE-subsidie voor de geproduceerde stroom. Aldus stimuleert de overheid 

de productie van duurzame energie zonder dat het haar geld kost. Deze constructie is in 

feite vergelijkbaar met de eigenaar van een volkstuintje die zijn eigen geproduceerde sla 

via de openbare weg transporteert en thuis consumeert.  

 

De motie is door de Tweede Kamer nipt verworpen (76 tegen 74 stemmen)
32

. Juridisch is 

deze constructie voor nu dus geen alternatief. Het geeft echter aan dat het speelveld in 

beweging is en dat er wellicht in de nabije toekomst andere mogelijkheden in beeld komen.  

 

4 .3  P a r t i c i p a t i e ,  f o n d s  &  V e e n ko l o n i ë n   

Om de lokale binding in het Veenkoloniaal gebied met windenergie, en daarmee met 

windturbines, te versterken zou het in 4.2.2. uitgewerkte model van dorpsmolens ten 

voorbeeld genomen kunnen worden. Een belangrijke slagingsfactor daarbij is dat vanuit de 

lokale gemeenschappen daartoe zelf het initiatief wordt genomen. In dat licht is het goed 

kennis te nemen van het volgende citaat uit Strijker, 2007
33

: 

 

In het rapport van de commissie Hoekstra 
34

 is duidelijk geworden dat het in delen van het 

gebied aan sociaal kapitaal ontbreekt. Er zijn naar verhouding weinig mensen die het 

voortouw in de verdere ontwikkeling kunnen nemen, die nieuw elan en nieuwe ideeën 

kunnen ontwikkelen, die het verenigingsleven op sleeptouw kunnen nemen, of die in het 

lokale bestuur een belangrijke rol kunnen vervullen. 

 

Strijker draagt een aantal suggesties aan om het sociaal kapitaal in de Veenkoloniën te 

versterken. Het reikt echter te ver om daarop in dit rapport nader in te gaan.  

 

Een kanttekening bij een dergelijke participatieconstructie is verder dat participatie veelal 

beperkt blijft tot een groep mensen met voldoende motivatie en geld waardoor de beoogde 

brede participatie uitblijft.
35

 Tegen deze achtergrond, en tegen de achtergrond van het 

hierboven aangehaalde citaat, is het van belang te constateren dat het cruciaal is om oog te 

hebben voor aspecten als motivatie, financiële slagkracht en organiserend vermogen 

alvorens een model dat elders (in dit geval Friesland) succesvol is één-op-één te kopiëren in 

de Veenkoloniën. 

 

                                                   
32 Tijdschrift Milieu, december 2011, nr. 8, pg. 23 
33 De veenkoloniën: heroverweging van kwaliteiten – D. Strijker, 2007, pg. 4-5 
34

 Van afhankelijkheid naar kracht – advies - Commissie Structuurversterking Veenkoloniën (Commissie-

Hoekstra), 2001 

35 Achtergrondrapport Voorbeelden participaties windenergieprojecten - Berenschot, 13 juli 2011, pg. 20 
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5 .  C o n c l u s i e s  &  v o o r s t e l  

Op basis van het voorgaande komen wij tot de volgende conclusies: 

 Er ligt in Nederland een ambitieuze opgave waar het gaat om de productie van 

hernieuwbare elektriciteit 

 De verst ontwikkelde duurzame alternatieven op het gebied van elektriciteit zijn 

‘wind’ en ‘zon’. ‘Wind’ scoort positief ten opzichte van ‘zon’ waar het gaat om 

energieopbrengst in relatie tot kosten. Andere elementen, zoals geluid, visuele 

hinder e.d., maakten geen deel uit van deze studie. 

 Ten aanzien van ruimtegebruik valt geen uitspraak te doen aangaande de 

vergelijking ‘wind’ – ‘zon’ aangezien het type ruimtegebruik van beide 

energievormen wezenlijk anders is. 

 Verwacht mag worden dat binnen de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze de 

industriële werkgelegenheidseffecten van windenergie hooguit beperkt zullen zijn. 

Wel kan er sprake zijn van werkgelegenheidseffecten als gevolg van productie-

initiatieven vlak over de grens met Duitsland.  

 

Ten behoeve van acceptatie en draagvlak voor windturbines in het Veenkoloniaal gebied 

stellen wij concreet het volgende voor: 

 Werk met herkenbare clusters van windmolens van beperkte omvang. 

 Bouw elke cluster op rond één molen die geheel of gedeeltelijk eigendom is van de 

lokale gemeenschap waarbij het cluster gelegen is. Een passende organisatievorm 

hiervoor is die van de coöperatie. Geef voor de overige molens binnen een cluster 

de ruimte aan lokale agrariërs.  

 Laat de financiering van de molen die (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van de 

lokale gemeenschap gaan via inleg door de bevolking. Hiervoor zijn meerdere 

vormen denkbaar, te noemen zijn: aandelen, lening, obligaties. Jaarlijks wordt een 

marktconforme rentevergoeding uitgekeerd. Na een bepaald aantal jaren wordt de 

inleg terugbetaald.  

 Het aldus verkregen vermogen kan als hefboom dienen voor het verkrijgen van de 

eventueel benodigde extra financiële middelen (vreemd vermogen). Schakel hierbij 

bij voorkeur de lokale banken in.  

 Breng gelden die jaarlijks overblijven uit de productie en verkoop van elektriciteit 

afkomstig van de molen die geheel of gedeeltelijk eigendom is van de lokale 

gemeenschap (dus na aftrek van alle kosten waaronder de rentevergoeding op de 

ingebrachte gelden) onder in een op te richten fonds. Uit dit fonds kunnen 

uitkeringen worden gedaan ten behoeve van initiatieven die ten goede komen aan 

de lokale gemeenschap. 

 Maak afspraken met de eigenaren van de overige molens in een cluster om ook een 

bijdrage aan het fonds te leveren. 
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Het voorstel zoals hierboven op hoofdlijnen geformuleerd dient gestoeld te zijn op lokale 

initiatiefnemers. Dit geldt ten aanzien van: 

 Het organiseren van de inleg van financiële middelen en alles wat daarmee 

samenhangt 

 Het verkrijgen van additioneel vreemd vermogen 

 Het verkrijgen van subsidies, SDE 

 Het terugleveren van de elektriciteit aan het net, incl. passende 

terugleververgoeding 

 Het instaan voor het voldoen aan de jaarlijkse financiële verplichtingen, onder 

andere richting inbrengers van zowel eigen als vreemd vermogen 

 Het alloceren van resterende financiële middelen naar een op te richten fonds, het 

openstellen van dat fonds voor lokale initiatieven en het toewijzen van middelen 

uit dat fonds aan daarvoor in aanmerking komende initiatieven 
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B i j l a g e :  B i j e e n k o m s t e n  P a r t i c i p a t i e -

m o d e l l e n   

 

Datum: 26 januari 2012 & 27 januari 2012 

Aanwezigen: zie hieronder 

Programma: 

26 januari 2012 

 inleiding verzorgd door dhr. Kamminga van KNN  

 discussie onder leiding van dagvoorzitter dhr. T. Oterdoom   

27 januari 2012 

 rondetafel gesprek 

 

Inleiding 

In de inleidende presentatie ging dhr. Kamminga in op de mogelijkheden van lokale 

participatie
36

. Als het over dergelijke participatie gaat, komt het gesprek al gauw op 

compensatie voor omwonenden. Een financiële vergoeding, korting op de stroomprijs en 

dergelijke. Een volgende stap kan zijn dat omwonenden kunnen participeren, bijvoorbeeld 

door middel van obligaties. Nog een stap verder gaat bijvoorbeeld de oprichting van een 

corporatie. Opbrengsten kunnen uitgekeerd worden naar de aandeelhouders, daarnaast kan 

(een deel van) het rendement ingezet worden ten behoeve van maatschappelijke 

voorzieningen en ontwikkelingen in de omgeving van de turbines. Zodoende komen niet 

alleen de lasten maar ook een deel van de lusten ten goede aan de regio.  

 

Uitstekende ideeën, zo werd tijdens de latere discussie ook door de aanwezigen tijdens de 

bijeenkomst op 26 januari beaamd. Dhr. Kamminga gaf in zijn inleiding als belangrijk aspect 

aan dat om  participatiemodellen succesvol in te zetten lokale identificatie met 

windturbines/windparken een belangrijke voorwaarde is: zonder identificatie geen 

participatie! Het belang van identificatie kwam ook  duidelijk naar voren uit het rondetafel 

gesprek op 27 januari. Tijdens dat gesprek werd vooral benadrukt dat het tot dusverre 

gevoerde proces eerder een sta-in-de-weg is voor identificatie van de omgeving (de 

omwonenden) met windturbines/windparken in de Veenkoloniën. 

 

Discussie  

Tijdens de bijeenkomst op 26 januari werden twee participatiemodellen intensief 

bediscussieerd. De belangrijkste bevindingen vatten wij hieronder samen. 

  

                                                   
36 Zie hieronder 
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Participatie door middel van Obligaties  

Obligaties geven lokale bevolking de mogelijkheid financieel te participeren. Hierdoor kan 

de bevolking meedelen in de ‘lusten’ van het project.  

 

Voorwaarden voor succes 

- Aantrekkelijk rendement  

- Financiële bereikbaar voor omwonenden  

- Betrouwbaarheid (daarvoor is een transparant model noodzakelijk gekoppeld aan 

heldere communicatie)  

- Verhandelbaar 

 

Hoe in te vullen  

- Kleine coupures vergroot mogelijkheid tot deelname  

- Mogelijkheid is dat de woningcorporatie meedoet en de laat huurder meedelen 

- Meerdere participatieringen rondom turbines voor voldoende participatie 

- Heldere prospectus (AFM-proof) 

- Obligatie om niet voor bewoners als alternatief voor het ‘leveren achter de meter’  

 

Risico’s 

- Hoge kostenstructuur: systeem opzetten en onderhouden brengt hoge kosten met 

zich mee 

- Onzekerheid rondom besluitvorming over de windplannen zorgt voor aarzeling (en 

aanhoudende weerstand) 

- Te weinig (financieel) draagvlak in de regio? 

- Verhouding Eigen vermogen/Vreemd vermogen  

- Imago: Participatie alleen mogelijk voor draagkrachtigen, versterkt arm-rijk 

verschil 

 

Fondsvorming  

De tweede besproken vorm van participatie is de oprichting van een fonds ten behoeve van 

maatschappelijke voorzieningen. Het doel van het fonds is om het gebied in zijn geheel te 

laten profiteren van de windopbrengsten. 

 

Voorwaarden voor succes 

- Duidelijke verantwoordelijkheid /transparantie; duidelijke kaders en structuur 

- Voldoende omvang (financieel) 

- Bereidwilligheid bij initiatiefnemers: fonds gaat ten koste van het direct rendement 

 

Hoe in te vullen  

- Lokale betrokkenheid en besluitvorming 

- Investeren in verduurzaming: bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of 

zonnepanelen voor bewoners zodat het fonds duurzaam en financieel rendeert ten 

behoeve van de lokale bevolking 
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- OZB-gelden windturbines kunnen tevens gelabeld worden aan plangebied 

- Zoeken naar koppeling met volksgezondheid 

 

Risico’s 

- Omvang moet voldoende zijn, anders lijkt het een ‘fooi’ te worden 

- Fonds is aanvullend, mag dus nooit ter vervanging van gemeentelijke gelden ingezet 

worden 

- Onvoldoende animo bij inwoners 

- Fraudegevoeligheid 

- Professionaliteit uitvoeringsorganisatie  

 

Tijdens het rondetafel gesprek op 27 januari werd ingegaan op de ervaring met 

corporaties in Duitsland. Deze ervaringen zijn opgedaan door onder andere de 

vertegenwoordigers van Tegenwind Nee en Platform Storm tijdens een werkbezoek aan 

Lathen waar de inwoners een energiecoöperatie hebben opgericht. Deze coöperatie heeft 

betrekking op een energiemix bestaande uit wind, zon en biogas. In 2010 bedroeg de totale 

duurzame energieproductie aldaar 147 miljoen kWh, terwijl het lokaal energiegebruik 54 

miljoen kWh bedroeg. 

 

Conclusies 

Meerdere vormen van participatie zijn interessant en worden door de tijdens de 

bijeenkomst op 26 januari aanwezige partijen als wenselijk gezien. Specifiek voor de 

twee hierboven beschreven vormen (obligaties en fonds) geldt dat de mogelijkheden die 

beide opties bieden in brede zin aansluiten bij wensen en ideeën van betrokken partijen. De 

groep (aanwezig op 26 januari) komt echter ook breed overeen dat alvorens deze 

oplossingsrichtingen uitgediept worden een denkomslag plaats moet vinden. Potentiële 

participanten in de betreffende gebieden zullen zich met de plannen moeten kunnen 

identificeren. Om dit te kunnen bereiken is het essentieel dat plannen in gezamenlijkheid 

worden ontwikkeld. De lokale bevolking dient medebepalend te zijn wat betreft aspecten 

als schaalgrootte, landschapsinpassing. Op dit punt ligt mogelijk een koppelpunt met de 

strekking tijdens het rondetafel gesprek op 27 januari waarbij qua organisatievorm 

inspiratie kan worden ontleend aan de energiecoöperatie in Lathen (Duitsland).  

 

Tot slot wordt nog geconcludeerd dat het wenselijk is de inpassing van windturbines als 

onderdeel in een gebiedsontwikkelvisie mee te nemen zodat het een totaalperspectief voor 

de regio biedt. 
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Deelnemerslijst bijeenkomst 26 januari 2012 

Dagvoorzitter  

T. Oterdoom        Elzinga & Oterdoom Procesmanagement 

 

Aanwezigen 

H. ten Have    Stichting Duurzame Energieproductie Exloermond 

H. Olthuis    Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond 

H. Eissen    Windpark Oostermoer 

M. Bovenmars    Raedthuys Windenergie 

E. Bots     Windunie Development 

M. Ars     NUON 

H. van Bruggen     NUON 

K. van Vugt    Rabobank Noord-Drenthe 

L. van Diemen     Lefier woningcorporatie 

J. Kuiper    Provincie Drenthe 

E. Diekema    Provincie Drenthe 

W.Huizing    Provincie Drenthe 

H. Brink     Gemeente Borger-Odoorn 

P. van der Veen    Gemeente Aa en Hunze 

R. Gengler    Gemeente Emmen 

M. Numan    Gemeente Coevorden 

B. Doze     Ministerie I&M 

C. Ensing    Ministerie I&M 

C. Kamminga    KNN, onderzoek, advies & projectontwikkeling 

E. Pijlman    KNN, onderzoek, advies & projectontwikkeling 

 

Afwezig 

D. Keegstra    Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe 

U. Frehner    Noordenwind 

A. Bruin     Ministerie EZ 

 

Deelnemerslijst rondetafel gesprek 27 januari 2012 

R. Rietveld    Tegenwind Veenkoloniën 

H. Bulder    Platform Storm 

H. Olthuis    Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond 

E. Diekema    Provincie Drenthe 

W.Huizing    Provincie Drenthe 

C. Kamminga    KNN, onderzoek, advies & projectontwikkeling 
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Presentatie K.J. Kamminga KNN, inhoudelijke inleiding bijeenkomst 26 januari 2012 
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