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ffitl::ieges van GS en p5 van de provincies Friesrand/Frysrân, Groningen en.Drenthe

;:i"*; ltiî;i:i"ir"'åring voor een regio rare opzet windenergie in Noord-Nederland

Geachte Colleges van GS en Provinciale Statenleden'

Met belangstell¡ng volgen wij de onwikkelingen op gebied van windenergie in het noorden van het

rand, met name de afsfraken met het *¡ir. orñ o"r'pr-ovincie tot een bepaard windvermogen te komen

en het aanwijzen van geschikte (zoek)gebieden'

De praktijk leert dat het aanwijzen van (zoek)gebieden voor grootschalig windvermocen (>1O0MW)

leidt tot veel weerstand bij de pl: atselijke UeuolL¡ng omdat men veelal niet of nauwelijks betrokken

wordt bij het opzetten van de plannen 
"n 

oÃ¿.a de-partic¡patiemogelijkheden vaak onduidelijk zijn

en de winst veerar verdwijnt in de beurze^ ""i 
prã¡"iltontwikkeraars en niet-rokare beheerders'

Met het ontwikkerm vqn een regiopran voor windenergie in de drie noorderijke provincies, waarbij

het gaat om een verspreid model van (park)aansluitingen en 
-e-en 

zo groot mogelijke betrokkenheid

van de rokare bevorking en bedrijven, ,urten n.a.w. deãoersteilingen van de provincies veel eerder

Datum: 25 maart 2013

bereikt kunnen worden'

werkgroepen en dorpsvertegenwoordigingen'

Gaarne vernemen wij uw reaktie,

d,

.J. Timmer
MEA-adviesburo
Assen
(mea-info@gmx.net)

rn de bij*se is een eerst" ""'..ff:ïlî::i::::1il'#trJ;i:îïi:r'"ïI:iüii:r::i"åï:å:
het hoogspanningsnet kan worden gebraiht. Daarbij gaan wij ervan uit

en regionale 
"n"'"gi"p'oOuktiebedrijven 

worden ontwi kkeld' teza men

mét en vóór de bevolking en dat de winst de lokate deelnemers ån regionale leefbaarheid ten goede

komt. Hierbij maken we gebruik van onze kennis en ervaring met l¡kãle partden en de kennis bij de

diverse gemeenten en milieupartijen'

lndien u voor deze alternatieve route belangstelling heeft zouden we dit eerste ontwerp graag met u

willen bespreken 
"n 

*r.."n met uw ambtãnaren en beheerders van de trafo-/regelstations en

erektriciteitsnetten in het noorden van het rand wiilen uitwerken in overreg met regionale energie-

t
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Bijlage

Het grote voordeel van een regiomodel voor windenergie in de provincies is enerzijds een spreiding
van de risiko's dat bij aankoppeling van duurzaam energievermogen op bepaalde momenten het
elektriciteitsnet de vraag niet meer aan kan en de projekten moeten worden stilgezet en anderszijds
dat de (decentrale) energieprojekten meer verspreid worden en dat er veel meer duurzame dorpen
en regio's hiervan gebruik kunnen maken en regionale aktiviteiten en energiecoöperaties gaan
opstarten, Dit zal de regionale leefbaarheid en werkgelegenheid ten goede komen.

Uit een eerste verkenning van regionale onderzoeksgebieden voor inpassing van duurzame energie
(met name windenergie) nabij een aanwezig trafo- of regelstatíon in de drie noordelijke provincies,
kwam het volgende beeld per provincie:

DRENTHE

*

It

Noot 1a: Mogelijke onderverdeling in Friesland/Fryslân in ca. 15 regio's met b.v. nog 4 aparte onderzoeksgebieden; in totaal
tenminste 600MW windvermogen op land
Noot 1b: Mogelijke onderverdeling in Groningen in ca. L5 à 17 regio's met b.v. nog 4 aparte onderzoeksgebieden; in totaal
tenminste 850MW windvermogen op land
Noot 1c: Mogelijke onderverdeling in Drenthe in ca. i.3 à 15 regio's met b.v. nog 4 aparte onderzoeksgebieden; in totaal
tenminste 300MW windvermogen op land

Noot 2:

Aangezien geldt dat de meeste kleine, verouderde en solitaire windmolens in Friesland staan kan in dit plan goed worden
aangesloten bij de ontwikkeling van de Windbank, waarbij zo veel mogelijk moleneigenaren hun bestaande molen gaan
saneren en gaan deelnemen in een windpark bij de Afsluitdijk. Het Platform Duurzaam Friesland (PDF) heeft ditverband
een verviervoudiging van het huidige windvermogen van ca. 150MW ingeschat bij een afname van tenminste éénderde
deel van bedoelde verouderde modellen, zodat er hooguit zo'n 200 windmolens verspreid over de provincie overblijven.
Naast bedoeld windpark bij de Afsluitdijk zien we in deze provincie goede aansluitingsmogelijkheden in zo'n 15 stuks regio's
rondom trafo-/regelstations, waarbij sprake zal zijn van een spreiding van aansluitvermogen en daardoor bepaalde risiko's
van netkoppeling en levering worden te8engegaan. Dit laatste geldt ook voor de provincies Groningen en Drenthe.

Noot 3:

Voorstel onderzoekstrajekt in de drie noordelijke provincies:
April-mei 2013: Presentatie voorstel aan de drie noordelijke provincies en voorbereiding overleg/financiering
Mei-oktober 2013: Peiling belangstelling bij de (duurzame) dorpen en regio's; overleg met diverse gemeenten,
milieupartijen, dorps- en streekbelangen, lokale energiecoöperaties, netbeheerders en overige betrokken partijen
Oktober-december 2013: Afstemming wensen en mogelijkheden en rapportage van de diverse mogelijkheden en
voorkeursmodellen; presentatie aan de provincies en afstemming met de ambtenaren
Januari-maart 2014: Presentatie alternatief regiomodel voor één of meerdere noordelijke provincies, bij voorkeur voor
geheel Noord-Nederland (drie provincies)
Maart-april 20L4: Ondersteuning presentat¡e alternatief windmodel aan het Rijk ter goedkeuring

Noot 4:

Kostenindikatie van dit regionale onderzoek/cq. haalbaarheidsstudie en afstemming
Ca. 20 dagen per provincie per dag à €600,- per dag (ex. BTW)
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