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Voorwoord 
 
In opdracht van het Bestuurlijk overleg Rijk, IPO en VNG is het afgelopen jaar 
gestudeerd op de ruimtelijke mogelijkheden om meer windmolens gebundeld in 
windmolenparken op land te accommoderen. Dit rapport doet verslag van de 
belangrijkste uitkomsten en conclusies van het onderzoek. Op basis daarvan 
wordt in het laatste hoofdstuk een visie op ruimtelijke doorgroeimogelijkheden 
voor windenergie op land gepresenteerd en een voorstel met betrekking tot 
aanpak en uitvoering. Daarmee is voldaan aan één van de afspraken uit het 
Nationale plan van aanpak Windenergie uit 2008, dat door alle bij windenergie 
betrokken partijen is ondertekend. 
 
Deze notitie heeft de status van een position paper. Dat betekent dat op basis 
van analyses een zo kansrijk en realistisch mogelijk ruimtelijk perspectief voor de 
komende tien tot vijftien jaar wordt voorgesteld. Verdere uitwerking zal plaats 
vinden in het kader van het opstellen van een Structuurvisie Wind op Land. 
Voorstellen hiertoe zullen worden voorgelegd aan het nieuwe kabinet. 
 
Tijdens de uitwerking van het Ruimtelijk Perspectief is intensief overlegd met de 
opdrachtgevers en met de ministeries van LNV, EZ en Defensie, afzonderlijke 
provincies en gemeenten, de windbranche, diverse maatschappelijke organisaties 
en burgers. Zij allen zijn in de gelegenheid geweest om een reactie te geven op 
een conceptversie van deze notitie of op onderdelen daarvan, die uitgebracht is 
op 3 februari 2010. 
 
Op basis van de talrijke reacties op dit eerdere concept kan geconcludeerd 
worden dat er brede waardering is voor het feit dat er nu een nationale visie voor 
windenergie op land is gemaakt. Ook de daarin vervatte keuze om voor doorgroei 
op nationaal niveau onderscheid te maken in drie typen gebieden krijgt brede 
steun. Dat zijn concentratiegebieden (grote windmolenparken, nieuw 
windlandschap), inpassingsgebieden (kleine windmolenparken, ingepast in 
bepaalde landschappen) en vrijwaringsgebieden (geen windenergiewinning). 
Naast de instemmende reacties, is door velen ook gepleit voor aanvullingen op 
het eerdere concept. Dat betreft met name het scherper aangeven van nut en 
noodzaak van windenergie (mede ten opzichte van andere duurzame 
energiebronnen), het aangeven van de mogelijkheden voor de inpassing van 
kleine windmolenparken in ons land en het concreter maken van de 
uitvoerbaarheid van de visie. In de voorliggende position paper is getracht de 
reacties zo goed mogelijk te verwerken. Met dit Ruimtelijk Perspectief hebben we 
de uitgangspunten voor een rijksstructuurvisie wind op land en worden 
voorzetten gedaan om te komen tot uitvoering hiervan. 
 
Chris Kuijpers 
Directeur-generaal Ruimte 
Ministerie van VROM  
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Samenvatting 
 

 

Dit Ruimtelijk Perspectief is een beleidsvoorbereidende studie, waarin de ruimte voor 
(grootschalige nationale) windmolenparken met grote windmolens op land is verkend en op 
basis daarvan voorstellen worden gedaan. Onderzocht is welke gebieden in Nederland 
geschikt en kansrijk zijn voor doorgroei. Ook is de uitvoerbaarheid onderzocht. Aanvullend 
op het huidige windvermogen op land en initiatieven in de pijplijn, gaat het grofweg om 
ongeveer 3000 MW extra. Zo’n toename is nodig om als Nederland aan de Europese 
afspraken over duurzame energie te kunnen voldoen. De ruimtelijke accommodatie hiervan 
vormt een majeure planningsopgave. Het gaat om grote aantallen hoge windmolens, grote 
regionale effecten en nieuwe opgaven voor landschapsontwerp en uitvoering. 
 
In de analyse die ten grondslag ligt aan dit Ruimtelijk Perspectief is gekeken naar de 
volgende aspecten: 

 Waar waait het in ons land het meest. Dit is belangrijk om subsidies zo effectief 
mogelijk in te kunnen zetten. 

 Welke landschappen lenen zich bij uitstek voor grote windmolenparken en welke niet 
of minder. Ook is gekeken naar de inpasbaarheid van kleinere windmolenparken. 

 Waar zijn windturbines simpelweg niet toegestaan (bijvoorbeeld vanwege de 
vliegveiligheid). 

De uitkomst van de analyse is dat er ook bij een verantwoorde plaatsing, voldoende ruimte 
is om de groei met 3.000 MW naar een totaal nationaal vermogen van 6.000 MW in 2020 
mogelijk te maken. Daarnaast is de conclusie dat het aanbeveling verdient om een 
plaatsingstrategie te formuleren waarbij Nederland wordt opgedeeld in drie 
gebiedscategorieën: 

 Concentratiegebieden voor grootschalige nationale windparken; 

 Vrijwaringsgebieden waar in beginsel geen ruimte is voor windmolens; 

 De rest van Nederland, waar kleinere windparken kunnen worden gecombineerd met 
bedrijfscomplexen en infrastructuur (inpassingsgebieden). 

 
Concentratiegebieden zijn gebieden voor grote windmolenparken en ze staan in het teken 
van efficiënte en ongehinderde winning van windenergie. Zij kunnen ontwikkeld worden in 
die gebieden in Nederland, waar het vaak en hard waait en waar maat en schaal van het 
huidige landschap overeenstemmen met maat en schaal van een nieuw type landschap met 
moderne hoge windmolens in enkele vlak- of lijnopstellingen van substantiële omvang. Dit 
nieuwe landschap is meer dan een enkel groot windmolenpark; het vormt een 
windlandschap, waar 'meters gemaakt kunnen worden' voor duurzame windenergie in de 
vorm van verschillende substantiële windopstellingen. In totaal zijn elf concentratiegebieden 
geselecteerd. Het zijn grote gebieden waarbinnen in een vervolgproces en met nadere 
afwegingen, nog moet worden bepaald waar de grootschalige parken precies worden 
gesitueerd. In feite is een concentratiegebied op dit moment daarmee nog een zoekgebied. 
 
Kleinere windmolenparken kunnen gerealiseerd worden in inpassingsgebieden. 
Uitgangspunt hierbij is dat zulke parken aansluiten bij de aanwezige omgeving. Deze kleine 
windmolenparken zijn mogelijk in gebieden die qua functionele verwantschap het beste 
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overeenstemmen met het karakter van moderne windmolens en waar windmolens derhalve 
goed ingepast kunnen worden. Te denken valt aan industriële omgevingen, agrarische 
productielandschappen en grote, lange infrastructuurlijnen van weg, water en spoor. Anders 
dan bij de grote windmolenparken vormen de kleinere windmolenparken geen eigen 
landschap, maar maken zij integraal onderdeel uit van het ruimtegebruik. Het aantal en de 
hoogte van de windmolens zullen per locatie bepaald moeten worden. 
 
Windmolenparken kunnen niet gerealiseerd worden in zogenaamde vrijwaringsgebieden. 
Dat zijn in de eerste plaats die gebieden in Nederland waar moderne windmolens niet zijn 
toegestaan vanwege veiligheidseisen en bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten. Dat 
geldt op nationaal niveau voor de Waddenzee, op en nabij militaire- en burgerluchthavens, 
hun aanvliegroutes, de laagvliegroutes en radarstations (in verband met lopend onderzoek 
voor een nieuwe toetsingsmethode is het toekomstige ruimtelijke effect rond radarstations 
echter nog onbekend). Het voorstel is om ook in de Natura2000 gebieden op land en in 
bepaalde Nationale Landschappen vanwege natuur- en landschapskwaliteiten geen 
windmolens te plaatsen. Of differentiatie in Nationale Landschappen uitvoerbaar en 
wenselijk is, zal onderwerp zijn bij het opstellen van een rijkstructuurvisie voor Wind op 
Land. 
 
De beoogde uitbreiding van windenergie op land vraagt enerzijds om een heldere 
sturingsfilosofie en regie maar kan alleen slagen wanneer het wordt gecombineerd met 
samenwerking en maatwerk. 
Op nationaal niveau zal nu vooral gekozen moeten worden waar en hoe de noodzakelijke 
schaalsprong voor doorgroei van windenergie op land gerealiseerd kan worden. In principe 
lijkt er voldoende kansrijke ruimte te zijn voor grootschalige opstellingen 
('windlandschappen') in de geselecteerde concentratiegebieden. De urgentie vanwege de 
klimaatverandering en de bedrijfseconomische kansen is groot. De technologie is 
beschikbaar en snel inzetbaar. 
Gezien de schaal en urgentie van de opgave zal het voortouw voor het realiseren van de 
windambities in grootschalige windmolenparken in handen van het Rijk moeten zijn 
('windlandschappen'). Dit kan echter niet zonder samenwerking in en met de regio's. Bij de 
inpassinggebieden, waar het gaat om kleinere windmolenparken, houden provincies en 
gemeenten de regie zoals ze die nu ook hebben. Besluitvorming ten aanzien van 
vrijwaringsgebieden zal plaats vinden het kader van het opstellen van de genoemde 
rijkstructuurvisie Wind op land. 
 
De weg richting realisering wordt gekenmerkt door brede maatschappelijke alliantievorming, 
partnerschap, gebiedsontwikkeling en maatwerk. Gegeven de doorlooptijd bij gerealiseerde 
projecten (circa 10 jaar) is een versnelling nodig ten opzichte van de gebruikelijke werkwijze, 
anders is de doelstelling voor 2020 onhaalbaar. 
 
Ter onderbouwing van het maatschappelijk belang van windenergie op land en de urgentie 
van de opgave wordt voorgesteld om een rijkstructuurvisie op te stellen. Hierin worden 
ondermeer de indeling van Nederland in drie gebiedscategorieën en de daarbij behorende 
bestuurlijke verantwoordelijkheden omschreven. Parallel daaraan moet het overleg over de 
verdere invulling van de concentratiegebieden worden gestart om te komen tot 
samenwerking en maatwerk. Niet alleen met verschillende overheden maar ook met andere 
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stakeholders. Versnelling van procedures kan voor windmolenparken groter dan 100 MW 
worden bewerkstelligd door de rijkscoördinatieregeling (onderdeel hiervan is het 
rijksinpassingsplan). Daarnaast moet het Rijk zorgen voor instrumentarium ter 
ondersteuning van realisering, zoals voor onder andere sanering en participatie. Ook de 
communicatie zal goed moeten worden georganiseerd. 
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1. Introductie 
 
1.1 Urgentie 
Er zijn twee redenen waarom meer windenergie op land noodzakelijk is: de economie en het 
klimaat. 
 
Economie 
 
Het eerste argument voor meer windenergie op land is veilig stellen van de economie door 
het verminderen van te grote afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen. Die 
afhankelijkheid kan namelijk verschillende problemen teweegbrengen. Ten eerste zijn we 
gevoelig voor onderbreking in de levering, en ten tweede hebben we weinig grip op de prijs 
voor energie. Onderbrekingen in de levering van energie is heel schadelijk. De economie 
heeft immers veel energie nodig om te draaien. Als de energie te duur wordt, wordt het 
duurder om in Nederland te leven of om onze producten te kopen. Dat zou allemaal te 
voorkomen zijn, wanneer Nederland meer energie zelf produceert. 
 
De opties die Nederland heeft om zelf energie te produceren zijn beperkt. De 
aardgasbronnen zijn voor een deel nu al uitgeput en voor een deel binnen een termijn van 
decennia. Duurzame energie biedt nieuwe kansen om zelf te produceren, maar die energie 
moet dan wel tegen acceptabele prijs geproduceerd worden. Anders schiet het economische 
doel zichzelf immers in de voet. Op dit moment is duurzame energie nog duurder dan 
energie gewonnen uit kolen of aardgas - ook al zal dit laatste, onder andere door 
toenemende schaarste, in prijs stijgen. Bovendien is te verwachten dat innovaties op het 
gebied van duurzame energie er aan zullen bijdragen dat technieken goedkoper worden en 
op zichzelf ook weer nieuwe economische kansen, kennis en arbeidsplaatsen zullen 
genereren. 
 
Nederland is - net als omringende landen - gezegend met een windrijk klimaat. Toch zijn er 
binnen Europa ook verschillen voor wat betreft de winning van duurzame energie. In 
sommige regio’s is voldoende ruimte voor de teelt van energiegewassen. In andere is er 
voldoende zon voor de opwekking van zonne-energie of voldoende hoogteverschillen voor 
de winning van energie uit waterkracht. Inzetten op windenergie betekent dat we als land 
onze geografische sterkte uitbuiten en daardoor bovendien minder afhankelijk worden van 
energie uit het buitenland. 
 
Klimaat 
 
Het tweede argument voor meer windenergie op land is het beperken van de 
klimaatverandering. Het is zeer waarschijnlijk dat menselijke activiteiten, zoals de 
energievoorziening, landbouw en industrie, bijdragen aan de temperatuurstijging sinds het 
midden van de 20ste eeuw. Menselijke activiteiten zijn niet de enige bron van 
broeikasgassen (ook vulkanen en moerassen produceren broeikasgassen), maar wel 
beïnvloedbaar en daarom zoekt men de maatregelen vooral in het schoner maken van het 
energiesysteem. 
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De Europese Unie heeft zich op de lange termijn ten doel gesteld de gemiddelde 
wereldwijde opwarming tot 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau te beperken. 
Er zijn verschillende opties nodig om dat te realiseren, naast besparing op het 
energieverbruik, ook de inzet van wind, biobrandstoffen, zonne- en kernenergie. Omdat de 
bijdrage van elke schonere energietechniek maar een deel van de oplossing is, wordt wel 
een getwijfeld aan het belang van een individuele maatregel, maar het tegendeel is waar. Als 
een optie – om welke reden dan ook - overgeslagen wordt, komt het doel nog weer 
moeilijker dichterbij. Maximale inzet – ook op windenergie – is dus noodzakelijk. 
De huidige ambities van Nederland (coalitieakkoord 2007) zijn groter dan de Europese 
doelen. Er is discussie of Nederland deze eigen ambities moet handhaven. Maar ook ingeval 
Nederland ervoor zou kiezen zich te beperken tot de Europese afspraken, dan nog is een 
forse uitbreiding van wind op land noodzakelijk om die afspraak efficiënt te kunnen invullen. 
Reden is dat wind op land de minst dure vorm van duurzame energie is. 
 
Windkansen nu benutten 
 
Uit de vele technische opties om duurzame energie te produceren, ligt voor Nederland de 
inzet op windenergie de komende jaren voor de hand vanwege de prijs en de beschikbare 
kennis en de gangbaarheid van de technologie. De meeste andere opties zijn duurder dan de 
marktprijs voor energie. Windenergie op land is eveneens duurder, maar niet zo duur als de 
meeste andere opties (zie tabel 1). Ook kennen alle andere technieken nog hindernissen. 
Geïmporteerde biomassa bijvoorbeeld leidt zonder aanvullend beleid tot verdringing van 
biodiversiteit en landbouwgrond. En zonne-energie is wel schoon, maar brengt in Nederland 
nog niet zo veel op. Daarnaast moet de overheid ook rekening houden met bestaande 
industrie. Een conventionele energiecentrale gaat tientallen jaren mee. Ook daar gaan veel 
banen en geld in om, dus het roer bruusk omgooien is geen optie. 
 
Nederland is gezegend met een windrijk klimaat. Wind is schoon en onuitputtelijk. De 
technologie is beschikbaar; windmolens zijn relatief eenvoudig te plaatsen en na verloop van 
tijd te verwijderen met nauwelijks schade aan het landschap. Nut en noodzaak om vanwege 
economie en klimaat de energiehuishouding te verduurzamen zijn aangetoond. Zeker voor 
de komende twintig jaar zal windenergie op land daarin een prominente rol spelen. Op 
langere termijn moet het aandeel duurzame energie verder groeien. De verwachting van het 
Planbureau voor de Leefomgeving is dat windenergie ook in de toekomst een belangrijk en 
duurzaam deel van de energievoorziening zal blijven vormen1. 

                                                
1 PBL (2009) “Getting into the Right Lane for 2050”, publicatienummer 500159001, Bilthoven. 
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Tabel 1. Tentatieve inschatting kosten verschillende elektriciteitsbronnen (€/MWh) 
 

De cijfers in de tabel zijn niet zonder meer vergelijkbaar. Ze zijn afkomstig van verschillende bronnen met 
verschillende uitgangspunten. Alle cijfers zijn omgeven met grote onzekerheid. Het is dan ook niet mogelijk om 
aan deze tabel eenduidige conclusies te verbinden. Bron: Schoots, K (2010), Innovatie en leercurven, Petten: 
ECN, compilatie diverse studies (o.a. OESO, AEA), overgenomen uit Min Financiën, Rapport Brede 
Heroverweging, Energie en Klimaat, 2010. 

 

 
1.2 Opgave 
 
Ambities 
 
Op 30 januari 2008 is in een gezamenlijke inspanning van talrijke organisaties een Nationaal 
plan van aanpak Windenergie opgesteld2. Eén van de actielijnen is het ontwikkelen van 
beleid voor windenergie op land voor de langere termijn. Doel is dat windenergie op land 
een substantiële bijdrage levert aan de economie en aan realisering van een duurzame 
nationale energiehuishouding. Daarmee is windenergie op land een onderwerp van groot 
maatschappelijk belang en kan invulling worden gegeven aan de ambities en afspraken met 
betrekking tot klimaatbeleid en duurzame energie. Rijk, IPO en VNG vinden dat ook na 2011 
het vermogen aan windenergie op land moet toenemen. Streefcijfer is minimaal 6000 MW 
aan geplaatst vermogen in 2020 op land, inclusief de provinciaal ingedeelde grote wateren3, 
in aanvulling op (en deels ter vervanging of repowering van) het thans al geplaatste 
vermogen op land van circa 2000 MW. 
 
Twee aspecten zijn hierbij van cruciaal belang: 

a) voor de korte termijn telt elke extra MW. Initiatieven die nu ontplooid worden 
dienen zoveel mogelijk doorgang te vinden; 

b) voor de doorgroei moeten 'meters gemaakt worden' in de vorm van veel 
moderne windmolens op land om te komen tot een totaal effectief vermogen 
van tenminste 6000 MW op land in 2020. 

 

                                                
2
 Nationaal plan van aanpak Windenergie, ministeries van VROM, EZ en LNV, Den Haag, 2008  

3
 Zie het programma Schoon en Zuinig, de Klimaatakkoorden tussen Rijk, IPO en VNG en de 

Samenwerkingsagenda Mooi Nederland 
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Nieuwe doelen met betrekking tot duurzame energie zullen bepaald worden door het 
nieuwe kabinet. Wat voor kabinet er ook komt duurzame energie zal belangrijk blijven 
omdat op Europees niveau afspraken zijn gemaakt. Binnen duurzame energie zal 
windenergie op land een belangrijke rol blijven spelen omdat het bekende technologie is, 
molens relatief snel te plaatsen zijn en het de goedkoopste vorm van duurzame energie is. 
Bij de realisering van wind op land spelen steeds twee belangrijke vragen: waar is ruimte 
voor meer windmolens op land en hoe zou dat zijn beslag kunnen krijgen? 
 
Ruimtelijke mogelijkheden 
 
De eerste vraag gaat over ruimtelijke inpasbaarheid en nationale verdeling. 
Kunnen veel moderne grote windmolens op een acceptabele en zorgvuldige wijze ingepast 
of toegevoegd worden aan het landschap, inclusief de grote open wateren? Dit gaat onder 
meer over ruimtelijke kwaliteit: de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde 
van windopstellingen en landschap. Gegeven de opgave is een schaalsprong onvermijdelijk. 
Windmolens zouden bijvoorbeeld meer dan nu om redenen van ruimtelijke efficiency en 
ruimtelijke kwaliteit gebundeld kunnen worden in grote windmolenparken. Het gaat om 
grote aantallen windmolens en nieuwe opgaven voor landschapsontwerp. Doorgaan op weg 
van nu met solitaire en relatief kleine opstellingen van windmolens, zal het landschap van 
Nederland verder dreigen te verrommelen, temeer daar de windmolens steeds groter 
worden. 
 
Uitvoeringsmogelijkheden 
 
De tweede vraag gaat over uitvoerbaarheid: draagvlak en slagkracht. 
Is doorgroei van wind op land ook daadwerkelijk binnen afzienbare termijn te realiseren? Dit 
gaat onder meer over de complexiteit van de beleidsarena, over rollen en 
verantwoordelijkheden van betrokken partijen, over de relatie met bestaande plannen en 
initiatieven en een eventuele saneringsbehoefte, over de economische haalbaarheid (kosten 
en opbrengsten), over eventuele wettelijke beperkingen en niet op de laatste plaats over 
maatschappelijk draagvlak en participatiemogelijkheden. Gegeven de opgave en ervaringen 
rond uitvoering is een cultuuromslag onvermijdelijk. Het vigerend beleid lijkt te weinig 
houvast te bieden voor de ambitieuze opgave (zowel kwantitatief als kwalitatief) waar de 
verschillende overheden zich voor gesteld zien. Het gaat om grote regionale effecten en 
nieuwe opgaven voor de uitvoering, waarbij het thans ontbreekt aan heldere keuzes ten 
aanzien van waar en onder welke voorwaarden grootschalige windmolenparken ontwikkeld 
kunnen worden en waar zulke windmolenparken ongewenst zijn. Doorgaan op de weg van 
nu met moeizame lokale besluitvorming, concurrerende ruimtelijke belangen en vaak gering 
lokaal draagvlak biedt geen uitzicht op het tijdig realiseren van de gemaakte afspraken. 
 
Probleemstelling 
 
De roep om een heldere nationale visie op waar wél ruimte is voor meer windmolens en 
waar niet, én de roep om een andere aanpak of een andere sturingsfilosofie, wordt daarom 
steeds luider. Dat is dan ook de centrale opgave voor deze verkenning. De probleemstelling 
voor de verkenning van doorgroei van windenergie op land is daarmee: 'hoe, waar en in 
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welke mate kan windenergie op land voor de lange termijn optimaal doorgroeien op een 
wijze die ruimtelijke kwaliteiten ontwikkelt, toevoegt of verrijkt?'. 

 
 
1.3 Aanpak 
 
In het Bestuurlijk overleg Rijk/IPO/VNG van februari 2009 is de opdracht gegeven voor het 
opstellen van een inhoudelijke lange termijn verkenning windenergie op land. De 
probleemstelling is uitgewerkt langs twee lijnen. 
 
Ruimtelijke analyse 
 
De eerste uitwerkingslijn is ruimtelijk onderzoek naar kansen en mogelijkheden voor 
bundeling van windmolens. De functie van dit onderzoek is in essentie om keuzes en 
ruimtelijke gevolgen van grootschalige windopstellingen te onderbouwen en zichtbaar te 
maken met het oogmerk om kansen voor doorgroei te agenderen. In het onderzoek is 
gezocht naar mogelijkheden voor bundeling van windmolens in twee verschillende vormen, 
namelijk bundeling van veel windmolens bij elkaar in een groot windmolenpark of 
windlandschap (waarmee nieuw landschap kan worden gecreëerd) en bundeling van 
windmolens in een kleinschaliger opstelling, ingepast in bestaand ruimtegebruik. 
 
Uitvoerbaarheidsanalyse 
 
De tweede uitwerkingslijn is onderzoek naar de uitvoerbaarheid van doorgroei van 
windenergie op land. Dat gaat om de keuze van een sturingssysteem dat het meest effectief 
(snel, beter, aantal MW) en bestuurlijk legitiem (draagvlak) is om de ambities te kunnen 
realiseren. Hierbij is gekeken naar ervaringen tot nu toe en geluisterd naar visies, wensen en 
opvattingen van de vakwereld, natuur- en milieuorganisaties, de windbranche, burgers en 
overheden over hoe, met welke sturing en aanpak, windenergie op land door kan groeien. 
De inbreng van organisaties en burgers is gebruikt als enerzijds gebruikt als input voor het 
ontwerpend onderzoek4 en anderzijds om te komen tot voorstellen voor een 
uitvoeringsstrategie. 
 
Uitvoering van het project 
 
Het project is uitgevoerd in de periode van maart 2009 tot en met maart 2010. Vóór de 
zomer van 2009 was de energie gericht op het inventariseren van kennis en inzichten en de 
consultatie van burgers, provincies, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en de 
windbranche. Na de zomer van 2009 heeft de nadruk gelegen op het ruimtelijk onderzoek en 
op uitvoerbaarheidskwesties in overleg met vakgenoten, burgers, overheden en 
maatschappelijke organisaties. In het voorjaar van 2010 is uitgebreid met het windveld, 
overheden en burgers gesproken over conceptversies (of onderdelen daarvan) van dit 

                                                
4
 Zie: Werkboek 1: 'Hoor de wind waait; signalen en inspiraties', ministerie van VROM, Den Haag, juli 2009 
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Ruimtelijk Perspectief. Ter ondersteuning van dit project zijn op verschillende momenten 
externe bureaus ingeschakeld5. 
 
Opbouw van deze notitie 
 
Het volgende hoofdstuk presenteert de analyse van ruimte voor windenergie. In hoofdstuk 3 
wordt de analyse van uitvoerbaarheid besproken. Beide analyses leiden tot een zo realistisch 
mogelijk perspectief op doorgroei van windenergie op land in hoofdstuk 4, inclusief 
voorstellen voor uitvoering. 

                                                
5
 Voor de verkenning van grote windmolenparken heeft het bureau Islant onderzoek gedaan in de Veenkoloniën 

en in West Brabant ('Windpark als regionale opgave', Islant, Zaandam 2010). Voor de verkenning van de 
inpassingstrategie heeft Riek Bakker Advies samen met BVR een quick scan uitgevoerd naar windenergie en 
industrie ('Windenergie in industriële omgevingen', Riek Bakker Advies/BVR, Berkenwoude 2009), heeft het 
bureau Bosch&Van Rijn heeft een quick scan uitgevoerd naar het combineren van windmolens met infrastructuur 
('Capaciteitsberekening en plaatsingspotentieel kijkrichting gecombineerd', Bosch & Van Rijn, Utrecht 2009) en 
heeft het bureau Noordzuiden de combinatiestrategie gebiedsgericht onderzocht in Salland/De Graafschap, 
Terneuzen en Eiland van Schalkwijk ('Turbulente combinaties', Noordzuiden, Amsterdam, 2010). Door TNS 
Consult is de dialoog met de burgers georganiseerd („Windmolens in Nederland op land vanaf 2011. Een 
creatieve consultatie onder burgers‟, 2009-2010). Tot slot heeft de KEMA diverse berekeningen van kosten en 
opbrengsten uitgevoerd („kosten en baten voor windenergie in de 10 verschillende zoekgebieden‟, Arnhem, 
2010). 
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2. Ruimtelijke analyse 
 

2.1 Inleiding 
 

Ons gemaakte land 
Nederland is in alle opzichten een gemaakt land. Sinds de start van ruimtelijke ordening in 
ons land (en ook al daarvoor) is de bemoeienis met de ruimte er steeds op gericht geweest 
om het grondgebied beter dienstbaar te maken aan de menselijke welvaart en het welzijn. 
Diverse grote projecten hebben nadien gestalte gegeven aan dit streven. Denk aan de 
ruilverkaveling ten behoeve van een efficiënte landbouw, die het aanzien van het platteland 
in grote mate heeft beïnvloed. En denk aan de stadsuitbreidingen, groeikernen en VINEX-
wijken ten behoeve van het voorzien in de woonbehoefte van de bevolking, die het patroon 
van stedelijke gebieden in grote mate hebben gevormd. Of denk aan de vele 
bedrijventerreinen die zijn aangelegd ten dienste van economie en welvaart. 
 
De ruimtelijke accommodatie van een duurzame energiehuishouding met gebruikmaking 
van windenergie op land is op z'n minst even urgent en ingrijpend als deze en andere 
grootschalige veranderingen van ons grondgebied. Het is van dwingend nationaal belang om 
de outillage van Nederland voor duurzame windenergie aan te passen aan de 
maatschappelijke en economische eisen van nu en de mogelijkheden in de toekomst. 
Complicatie is wel dat vanwege technische ontwikkelingen (hogere en efficiëntere 
windmolens) het steeds moeilijker wordt om geschikte locaties te vinden voor windmolens. 
 
Europees gezien staat Nederland niet alleen in de ontwikkeling van windenergie. Duitsland 
en Denemarken zijn zeer succesvol op het gebied van de ontwikkeling van windenergie. Op 
de kaart op de volgende pagina is dit zichtbaar. Ook is waarneembaar dat de windmolens in 
deze landen meer verspreid zijn geplaatst dan in Nederland. Dit hangt onder andere samen 
met de wijze waarop het stimuleren van windenergie beleidsmatig is vormgegeven in deze 
landen. 
 
Bundeling als ruimtelijke opgave  
Op dit moment staan windmolens verspreid over de windrijke westelijke helft van Nederland 
(zie figuur blz 13 en kaart 4). Als alle mogelijke initiatieven door zouden gaan wordt de 
spreiding nog groter. Gespreide plaatsing van de nieuwe hoge windmolens is economisch 
inefficiënt uit oogpunt van windenergiewinning en gebruik van het energienetwerk. 
Bovendien kan teveel spreiding leiden tot een rommelig landschapsbeeld. Daarom zoeken 
we naar een verstandige manier om de positieve effecten van windenergiewinning te 
maximaliseren, bijvoorbeeld door ruimte te maken voor grootschalige geclusterde 
windmolenopstellingen bij elkaar in windmolenparken, en om tegelijkertijd grote gebieden 
te vrijwaren van grootschalige windopstellingen. Dit is mede in navolging van het advies uit 
2007 van de toenmalige Rijksadviseur voor het Landschap6. Belangrijk onderdeel van de 
opdracht is daarmee om het ruimtelijk bundelen van windmolens te onderzoeken. 
 
 

                                                
6
 Dirk Sijmons, Windmolens in het Nederlandse landschap, Den Haag, maart 2007 Ruimtelijke bundeling 
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Het bundelings- of concentratieprincipe kent een voorname plaats in de Nederlandse traditie van ruimtelijke 
ordening. In zijn algemeenheid draagt bundeling er aan bij dat landschappelijke waarden worden gespaard en 
voorkomen wordt dat functies zich willekeurig spreiden over het buitengebied of dat steden onbeheersbaar 
aaneenklonteren. Bundeling maakt het bijvoorbeeld mogelijk om open ruimte te vrijwaren van verstedelijking 
en om bufferzones te behouden (scheiding stad en land). Ruimtelijke concepten zoals gebundelde 
deconcentratie (Tweede Nota RO), de compacte stad (Vierde Nota RO) en stedelijke netwerken (Nota Ruimte) 
zijn allen exponenten van bundeling, evenals het concept van het Groene Hart, de bufferzone en de open 
ruimte in stedelijke netwerken, bedoeld om aaneengroeien van steden te verhinderen en het buitengebied 
voor de stadsbewoners bereikbaar te houden. Andere motieven voor bundeling van verstedelijking zijn behoud 
van voldoende landbouwgrond (kort na de oorlog), ruimte maken voor water (afgelopen decennium), het 
voorkomen van ongewenste automobiliteit (afgelopen decennia) of het creëren van voldoende economische 
en culturele massa om creatieve bedrijvigheid aan trekken of te behouden (afgelopen decennium). Het 
bundelen of concentreren van windmolens in windmolenparken past in deze traditie. Bovendien is het 
doelmatig en efficiënt. De ruimte in een windmolenpark kan ingericht worden op ongehinderde duurzame 
energiewinning. Mits zorgvuldig en met allure ontworpen, kunnen windmolenparken bovendien een nieuwe 
kwaliteit toevoegen aan de ruimtelijke kwaliteit van gebieden op een wijze waarop we als land en regio trots 
kunnen zijn. 

 
Verspreiding van windmolenparken in Nederland, Denemarken en Duitsland 
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Tot nu toe konden de kleinere windmolens ingepast worden in het landschap en zo deel 
uitmaken van het landschap. Voor de windopstellingen met veel grote windmolens is dat 
lastiger en is het de vraag in welke mate zij passen in of bij het landschap. Er zal dan in ieder 
geval van een aanvaardbare wederzijdse maatverhouding en functionele verwantschap 
tussen windmolens en omgeving sprake moeten zijn, want de onderlinge verhouding 
verandert wezenlijk van betekenis. Overzichtelijke en goed geplande plaatsing van 
windmolens verhoogt bovendien het draagvlak voor wind op land onder burgers. 

 
 
2.2 Onderzoeksvragen 
 
Grootschalige bundeling van windmolens is een nieuwe ordenings- en ontwerpopgave. In de 
huidige praktijk is (op enkele uitzonderingen na) meestal sprake van relatief kleinschalige 
bundeling. Bij kleinschalige bundeling gaat het meestal om niet meer dan enkele tot een 
tiental windmolens; bij grootschalige bundeling gaat het veeleer om tientallen tot zo'n 
honderd windmolens of meer. 
Het onderscheid zit in het te realiseren windvermogen en de veranderende verhouding tot 
het landschap. Ieder landschap kan in principe in aanmerking komen voor plaatsing van een 
windmolenpark. Niet alle gebieden zijn echter geschikt voor de plaatsing van grootschalige 
windmolenparken. Vroeger stonden molens bij de plek waar ze nodig waren, in het dorp en 
op de dijk. Deels is dat nu ook nog het geval: veel windmolens zijn gelegen op agrarische 
bedrijven. In de afgelopen jaren zijn windmolens steeds meer gebundeld in kleine 
windmolenparken, ingepast in het landschap langs snelwegen of bij bedrijventerreinen. Met 
de introductie van grootschalige windmolenparken zal als het ware een nieuw 'verhaal' 
toegevoegd worden aan ons landschap, een nieuw type landschap. We kunnen dan spreken 
van een windlandschap, waar verschillende geclusterde windopstellingen staan. De 
windmolens zijn daar dominant ten aanzien van het overige ruimtegebruik, dat zich aanpast. 
Het landschap staat in dit geval in het teken van ongehinderde windenergiewinning. Gebeurt 
dit zoals nu op kleinschaliger wijze, bijvoorbeeld door een klein windmolenpark te plaatsen 
op of nabij een industrieterrein, dan maken de windmolens integraal onderdeel uit van het 
bestaande ruimtegebruik, waar zij ingepast worden. De opgave voor grootschalige 
windmolenparken in nieuwe windlandschappen is daarmee wezenlijk verschillend van 
karakter. 
Centrale vragen voor de ruimtelijke analyse zijn hiermee met name: welke gebieden zijn in 
principe geschikt voor grootschalige windmolenparken, welke geschikte gebieden zijn ook 
kansrijk en waar is het onwenselijk om windmolenparken te plaatsen? 
 
Rekenen aan ruimte voor wind; rekensom 1 
In deze verkenning wordt ruimte gezocht opdat het totale windenergievermogen in Nederland op land en grote wateren 
kan toenemen tot minimaal 6000 MW in 2020.In 2020 zou dit ongeveer 10% van het elektriciteitsverbruik zijn. 
Daarvoor zijn twee rekensommen nodig. 
De eerste rekensom geeft antwoord op de vraag hoeveel het nieuw te plaatsen vermogen is. Op dit moment staan er 
ongeveer 2000 windmolens met in totaal circa 2000 MW op land. Er zijn daarnaast verschillende initiatieven en plannen 
voor meer windmolens op land in voorbereiding. Verwacht wordt dat tot 2013 voor ongeveer 1750 MW aan SDE-aanvragen 
zal worden gedaan (waarvan 400 in de Noordoostpolder). Theoretisch is dan het totale geplaatste en vergunde vermogen 
zo omstreeks 2015 naar verwachting ongeveer 3750 MW. Uitgaande van een levensduur van windmolens van ongeveer 15 
jaar, zullen de meeste windmolens van vóór 2005 in 2020 afgeschreven zijn. Dat is een totaal van circa 1000 MW. Dan 
resteert er in 2020 nog circa 2750 MW. De uitgangssituatie voor de verkenning van doorgroei is dit geplaatste of gegunde 
vermogen. De aanvullende opgave voor doorgroei is dus circa 3000 MW. 
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Rekenen aan ruimte voor wind; rekensom 2 
De tweede rekensom betreft de windmolen zelf. De hiervoor berekende opgave van 3000 MW extra kan met verschillende 
typen molens worden gerealiseerd. Dat heeft gevolgen voor opbrengsten, de verschijningsvorm (m.n. de hoogte), de 
aantallen molens, het ruimtebeslag per molen en de totale ruimte die nodig is voor een gebundelde opstelling (vanwege 
o.m. de benodigde onderlinge afstand tussen de molens en veiligheidseisen). In dit rapport zijn berekeningen verwerkt, die 
gebaseerd zijn op een voorbeeldwindmolen. Dat heeft een pragmatische achtergrond. Er zijn verschillende typen grote 
windmolens op de markt, maar in dit stadium van visievorming is detaillering naar type nog te vroeg en zou het de 
verkenning nodeloos complex maken. De voorbeeldmolen is een windmolen met een ashoogte van 120 meter en een 
vermogen van 4,5 MW. Dit vermogen houdt het midden tussen de standaardmolen van nu (2 tot 3 MW en een hoogte van 
90 tot 100 meter) en de molen die waarschijnlijk in 2020 de standaard is (6 MW). De reden voor deze keuze is om met zo 
min mogelijk molens zo veel mogelijk duurzame energie ten behoeve van de nationale energiehuishouding te winnen. 
Uitgaande van dit type molen zijn de relevante cijfers als volgt. Om te voldoen aan de opgave zijn in totaal ongeveer 600 tot 
700 extra windmolens nodig. De opbrengst van elke molen is vooral afhankelijk van de windsnelheid op de plek waar de 
molen komt te staan en de aansluitingskosten op het elektriciteitsnetwerk. De benodigde onderlinge afstand tussen deze 
molens is ongeveer 500 tot 600 meter (vuistregel is 4 tot 5 keer de ashoogte). Het ruimtebeslag van een gebundelde 
opstelling van 100 van dergelijke molens in de vorm van een windmolenpark bedraagt ongeveer 2500 ha of een 
lijnopstelling van 50 km. Ter vergelijking: een ingepolderde Markerwaard is 30.000 ha. 

 
 

2.3 Geschiktheid gebieden 
 

In principe kunnen vrijwel overal in Nederland windmolens geplaatst worden. Sommige 
gebieden zijn echter meer geschikt dan andere. Onderzocht is welke gebieden in Nederland 
geschikt zijn voor de plaatsing van windmolenparken. Voor dit onderzoek zijn daartoe twee 
criteria gehanteerd: windsnelheid en maat en schaal van het landschap. 
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Kaart 1: Geschikte gebieden vanwege windsnelheid 

 
 

De mate van geschiktheid van gebieden wordt op de eerste plaats bepaald door het 
windaanbod of de windsnelheid: hoe hoger en constanter de windsnelheid, hoe meer 
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opgewekte energie, hoe beter het rendement van de windmolen en hoe meer daarmee 
voldaan wordt aan het realiseren van de doelstelling (aantallen MW). 
Een windmolen brengt op jaarbasis ongeveer 25% van het vermogen in KWh op. Door NWEA 
wordt op dit moment een rentabiliteitsgrens aangehouden van 8 m/s. Uitgaande van 
technologische ontwikkelingen wordt in deze analyse als aanname gehanteerd dat op weg 
naar 2020 de rentabiliteitsgrens zal dalen naar 7 m/s en dat tegelijkertijd grotere molens tot 
tenminste 120 m ashoogte ter beschikking zullen komen. Het gebied waar op 120 m hoogte 
sprake is van een windsnelheid van tenminste 7 m/s beslaat een aanzienlijk oppervlak van 
Nederland. Plaatsing van windmolenparken op windrijke plekken is niet alleen goed voor het 
energierendement, maar sluit ook aan op voorkeuren van burgers. Uit de dialoog met hen 
kwam naar voren dat windrijke plekken voor hen vanzelfsprekend zijn ('daar horen de 
molens thuis'). 
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Kaart 2: Geschiktheid gebieden vanwege de maat en schaal van het landschap 

 
Moderne molens met een ashoogte van ongeveer 120 meter hebben een grote visuele 
impact op het landschap. Dat betreft niet op de eerste plaats de zichtbaarheid, maar vooral 
de passendheid van de molen in het landschap. Reuzen in een kleinschalig landschap 
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misstaan. Gebieden met open, grootschalige landschappen (inclusief open wateren) zijn veel 
geschikter om grote windmolenparken te plaatsen dan kleinschalige, half open en gesloten 
landschappen. Gebieden met kleinschalige, meer besloten landschappen zijn geschikt voor 
de plaatsing van kleinere windmolenparken. Van belang is dat de maat en schaal van het 
landschap en die van het windmolenpark goed bij elkaar passen en er daardoor minder 
visuele verrommeling optreedt. 
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Kaart 3: Geschikte gebieden vanwege match windsnelheid en maat en schaal 

 
 

Door de geschiktheden van gebieden vanwege het windaanbod en vanwege de maat en 
schaal van het landschap over elkaar heen te leggen, wordt een eerste beeld verkregen van 
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de gebieden op nationaal schaalniveau waar grote windmolenparken met hoge moderne 
windmolens mogelijk zijn. In deze gebieden kunnen in principe nieuwe windlandschappen 
worden gecreëerd. Dat betekent niet dat overig Nederland ongeschikt is voor de winning 
van windenergie, alleen dat die gebieden (omdat het een kleinschaliger landschap betreft of 
sterk verstedelijkt is) ongeschikt zijn voor grote windmolenparken. In principe kunnen daar 
kleinere windmolenparken worden ontwikkeld, mits goed ruimtelijk ingepast. 

 
 
2.4 Kansrijke gebieden 
 
Niet alle in principe geschikte gebieden zijn even kansrijk voor grote windmolenparken. 
Sommige gebieden zijn kansrijker dan andere. Onderzocht is welke geschikte gebieden in 
Nederland kansrijk zijn voor de plaatsing van een grootschalig windmolenpark. In dit 
onderzoek zijn daarvoor twee criteria gehanteerd: kansrijk vanwege passendheid (of 
functionele verwantschap) met ander ruimtegebruik en kansrijk vanwege de combinatie met 
andere windmolens. 
 
Kansrijke gebieden vanwege passendheid 
 
Passendheid of functionele verwantschap heeft te maken met de specifieke relatie tussen 
windmolens en het overige ruimtegebruik. Er zijn in dit opzicht twee vormen van functionele 
verwantschap te onderscheiden: de combinatie met andere vormen van grootschalig 
ruimtegebruik en de combinatie met andere windmolens. 
 
Combineren met andere functies 
Windmolenparken vergen niet alleen ruimte, maar dienen ook te passen in of bij een 
bepaald type landschap. Maat en schaal van de windopstelling veranderen de relatie met 
het overige ruimtegebruik. Door de plaatsing van veel windmolens in de vorm van een vlak 
of in een lijnopstelling in een open grootschalig landschap kan daar een nieuw 
windlandschap worden toegevoegd. Kansrijke gebieden voor grote vlak- of lijnopstellingen 
van windmolenparken zijn open en grootschalige productielandschappen, zoals landbouw, 
industriële omgevingen van formaat (w.o. glastuinbouw en agribusinesscomplexen), grote 
havengebieden, de grote open wateren en grootschalige lijnvormige elementen van 
infrastructuur, zoals dijken van polders, polderstructuren, kustlijnen of deltagebieden. Grote 
windmolenparken passen daar bij, niet alleen vanwege maat en schaal, maar ook vanwege 
de verwantschap met die gebieden (technologisch en modern van karakter). De moderne 
windmolens zijn immers als kleine energiecentrales steeds meer een industriële activiteit 
geworden. Daarnaast is in sommige gebieden een zodanige grootschalige transformatie van 
het landschap aan de gang of gepland dat de plaatsing van grote windmolenparken daar 
goed aan gekoppeld zou kunnen worden, zoals bij herstructurering van verouderde 
grootschalige industrieterreinen, snelwegverbreding of het doortrekken van snelwegen 
(zoals A4, A15 en A7), verbreding van kanalen en vernieuwing van waterstaatswerken (zoals 
de Afsluitdijk). 
 
Combineren met andere windmolens 
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De kansrijkheid van geschikte gebieden wordt daarnaast ook beïnvloed door de 
aanwezigheid van bestaande (of plannen voor nieuwe) windmolenopstellingen. Een aantal 
van de geschikte gebieden is namelijk al in ontwikkeling als windgebied, soms met 
kleinschalige opstellingen van windmolens, soms ook al als (relatief) groot windmolenpark. 
Die kunnen functioneren als condensatiepunt voor opschaling. In andere gebieden is 
windenergie nog niet of nauwelijks in beeld. Kansrijkheid kan daarbij onderscheiden worden 
in: 

a) combineren met herstructurering. Er zijn kansrijke herstructureringsgebieden, 
waar sanering en opschaling van verouderde windmolens aan de orde is en ter 
plekke of elders in het gebied ruimte gemaakt kan worden voor een grootschalig 
windmolenpark. Nu bieden in landschappelijk opzicht de vele relatief kleine en 
vaak solitair staande windmolens een onrustig en rommelig beeld op. Sanering 
van verouderde windmolens biedt kansen om ter plekke of elders in het gebied 
één of meer grote windmolenparken te ontwikkelen als windlandschap met fors 
meer vermogen dan de huidige opstellingen. 

 

b)  combineren met uitbreiding. Er zijn geschikte gebieden, die kansrijk zijn als 
uitbreidingsgebied, waar al (kleine) windmolenparken of windopstellingen staan 
en aansluitend op deze opstellingen ruimte voor (een) windmolenpark(en) kan 
worden gecreëerd. Op verscheidene plekken in Nederland worden de komende 
jaren grotere windmolens in onderlinge samenhang geplaatst in clusters of 
lijnopstellingen. Op deze locaties, met een totaal vermogen tussen 10 en 100 
MW, staan relatief moderne windmolens met elk een vermogen boven de 1 MW 
die nog niet aan vervanging toe zijn. In deze gebieden zou op aansluitende 
gronden van bestaande windopstellingen ruimte gemaakt kunnen worden voor 
het uitbreiden van opstellingen met nieuwe windmolens. 

 

c) combineren met ontwikkeling. Er zijn geschikte gebieden die kansrijk zijn 
vanwege ontwikkelingsmogelijkheden. Tot nu toe zijn daar geen of weinig 
windmolens geplaatst. Grote windmolenparken zouden daar een nieuw element 
in het landschap van het gebied kunnen worden. 
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Kaart 4: Bestaande windmolens in relatie tot initiatieven voor windmolens (‘pijplijnprojecten’) 

 
Bron: Agentschap NL, WSH. 
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Combineren in het groot en in het klein 
Eén van de voorgestelde ruimtelijke plaatsingsstrategieën voor windmolens in het plan van 
aanpak voor dit project was de combinatiestrategie. De andere strategie was concentreren. 
Tijdens de uitwerking is ontdekt dat niet dit duo centraal moet staan, maar het duo groot of 
klein windmolenpark, de schaal of mate van concentreren dus. In alle gevallen worden 
windmolenparken namelijk gecombineerd met overig ruimtegebruik. De ruimte in de grote 
of kleine windmolenparken is vanwege de benodigde afstand tussen de windmolens, in 
principe altijd goed te gebruiken voor andere ruimtelijke functies. Dat wil zeggen dat er 
sprake zal zijn van functiecombinaties of meervoudig ruimtegebruik. Dat draagt bij aan 
ruimtelijke efficiency (meervoudig ruimtegebruik) en kan meerwaarde creëren ten opzichte 
van bestaande investeringen. Windenergie kan dan gezien worden als een duurzaam 
meekoppelend belang. 
 

Het verschil tussen groot en klein is dat in de windrijke grootschalige landschappen, die 
geschikt zijn voor grote windmolenparken, het ruimtegebruik ondergeschikt wordt gemaakt 
aan ongehinderde winning van windenergie als dominante ruimtegebruiker, terwijl in de 
voor kleine windmolenparken geschikte gebieden, die ook minder open en kleiner van maat 
en schaal zijn, sprake zal zijn van inpassing, waarbij het landschap en overige ruimtegebruik 
dominant is. 
 
In deze laatste type inpassingsgebieden voor kleine windmolenparken zijn naast de thans 
vaak gehanteerde combinaties van enkele windmolens langs de snelweg of aan de rand van 
een bedrijventerrein, ook andere combinaties van windmolenparken met andere vormen 
van ruimtegebruik denkbaar, zoals combineren met recreatiegebieden, cultuurhistorische 
gebieden en bosgebieden. Daarmee kan zichtbaar gemaakt worden wat in het landschap 
onzichtbaar is (zoals een verdedigingslinie) of kan de windmolen juist gecamoufleerd 
worden, zoals in bosgebieden. Het zal niet altijd mogelijk zijn om dergelijke gebieden te 
combineren met kleine windmolenparken, maar er zijn ideeën die nog verder ontwikkeld 
kunnen worden. Daarbij kan de wijze van opstelling worden aangewend om lokaal het imago 
te versterken en een visuele, driedimensionale eenheid in het landschap te maken. In plaats 
van gelegenheidscombinaties, die schijnbaar toevallig zijn gemaakt, kunnen dit 
betekenisvolle combinaties zijn die identiteit toevoegen aan het bestaande landschap. 
Plaatsing van kleine windmolenparken langs infrastructuur kan bijvoorbeeld de continuïteit 
van de infrastructuur als doorgaande route accentueren of kan een specifieke plek als 
landmark voor herkenning en oriëntatie benadrukken, zoals bij een verkeersknooppunt. 
Daar het accent hier op inpassing ligt zal niet alleen het aantal windmolens beperkt zijn maar 
veelal of vaak ook de hoogte van de windmolen. 

 
 
2.5 Minder kansrijke gebieden 
 
In het ruimtelijk onderzoek is ook nagegaan welke gebieden op nationaal niveau minder 
geschikt zijn voor de plaatsing van windmolens. Hierbij spelen twee aspecten een belangrijke 
rol: aspecten op het gebied van luchtvaartveiligheid en aspecten van intrinsieke waarden 
(landschap, cultuurhistorie, natuur). 
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a) Gebieden waar voorwaarden op het gebied van veiligheid zich op (inter)nationaal 
niveau verzetten tegen de plaatsing van windmolens. Het gaat hierbij om het 
voorkomen van hinder voor vliegverkeer voor de militaire en burgerluchtvaart. Er 
geldt een hoogtebeperking van 40 meter voor twee laagvliegroutes, waar 
jachtvliegtuigen gebruik van maken. Deze gebieden zijn bijna 4 km breed en 
bevinden zich in het oosten van Nederland. De hoogtebeperking betekent dat 
plaatsing van moderne, grote windmolens hier niet mogelijk is. 
Daarnaast gelden hoogtebeperkingen in en rond vliegvelden (militair en burger). In 
een straal van 6 km rond het midden van de start/landingsbaan geldt een 
hoogtebeperking van 45 tot 145 meter. Door deze hoogtebeperking is het praktisch 
onmogelijk om moderne windmolens binnen deze straal te plaatsen, aangezien de 
tiphoogte van een windmolen met een ashoogte van 90-120 meter al 130-180 meter 
bedraagt. In het verlengde vanaf de kop van de landings- en startbaan ligt eveneens 
een hoogtebeperking, oplopend tot 150 meter met een hellingshoek van 1,6-2,0%. 
Ook binnen deze zogenaamde ‘funnels’ is het daarom onmogelijk windmolens te 
plaatsen. 
 
Om landelijke radardekking te kunnen garanderen zijn er hoogtebeperkingen in een 
straal van 28 km rond defensieradars ingesteld. Deze bedragen 45 meter. Op dit 
moment wordt onderzocht hoe enerzijds ruimte voor windmolens kan worden 
verkregen en anderzijds hoe de nationale radardekking kan worden gegarandeerd. 
Omdat dit onderzoek nog gaande is zijn de huidige radarcirkels niet in kaart 5 
opgenomen. 
Op regionaal niveau zijn overige technische voorwaarden van belang voor de 
concrete uitwerking, zoals de afstand tot woningen en bedrijfsbebouwing (vooral 
vanwege de veiligheid en de beoordeling van geluidhinder), buisleidingen en 
waterstaatswerken. 
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Kaart 5: Onmogelijkheden voor plaatsing van grootschalige windenergie7 

 

                                                
7
 In het kader van de structuurvisie zullen de gegevens van de contouren van de luchthavens geactualiseerd 

worden. 
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b) De Waddenzee. De Waddenzee is wettelijk beschermd. Er geldt in de Waddenzee een 
verbod op de plaatsing van windmolens. Dit verbod geldt niet voor de 
Waddeneilanden en de Waddenkust. 

 
c) Gebieden waar intrinsieke natuur- en landschapskwaliteiten zich slecht verhouden 

tot de plaatsing van windmolens. 
 
Windmolens kunnen landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden aantasten. 
Op nationaal schaalniveau gaat het dan voornamelijk om waarden die nationale en 
internationale betekenis hebben. Deze waarden zijn geanalyseerd en in beeld gebracht aan 
de hand van vier invalshoeken: natuur, schaal, identiteit en openheid. 
 
Natuurlijkheid is geanalyseerd op de volgende waarden: vogelrisico, beleving en 
natuurlijkheid. Hiermee is het ongeschonden landschap inzichtelijk gemaakt. Daarmee wordt 
het ruige onaangeharkte Nederland bedoeld waar men zich in ‘the middle of nowhere’ kan 
wanen. Belangrijke aaneengesloten gebieden die daar uit komen zijn de duinlandschappen, 
de Waddenzee, de Veluwe, de Utrechtse heuvelrug en vele kleinere gebieden in de 
zandlandschappen van Nederland. 
 
De schaalgrootte van het landschap is een ander criterium dat een rol speelt in de 
belevingswaarde van windmolens. Kleinschalige en reliëfrijke landschappen worden door de 
enorme schaal van de nieuwste generatie windmolens teniet gedaan omdat in Nederland 
die verschillen subtiel en daardoor kwetsbaar zijn. Daar komt bij dat juist deze 
landschappelijke kenmerken erg worden gewaardeerd. 
 
De identiteit van het landschap wordt inzichtelijk gemaakt door de kenmerken historisch 
geografische waarden, de herkenbaarheid, ontstaansgeschiedenis en nationale 
zeldzaamheid van het landschap. Het gaat hier vooral om de identiteit van het landschap en 
niet om de kenmerkende identiteiten van Nederland zoals tulpen en molens. Een optelsom 
van deze kaarten levert een beeld van cultuurhistorisch rijk landschap op. 
 
De openheid van het landschap is een karakteristieke waarde van het Nederlandse vlakke 
landschap. De impact van de grote moderne windmolens op dit vlakke landschap is groot. 
Tegelijkertijd passen juist windmolens goed bij dit landschap. Om dit dilemma te slechten is 
er voor gekozen om een onderscheid te maken in productie en consumptielandschap. Met 
consumptielandschap worden recreatieve landschappen bedoeld. De belevingswaarde van 
de openheid van het landschap wordt hier belangrijker gevonden dan bij 
productielandschappen. In deze consumptielandschappen zijn windmolens minder 
wenselijk. 
 
Dit geanalyseerde en geïntegreerde totaalbeeld van de waarden, geabstraheerd en 
gestructureerd op nationaal schaalniveau, blijkt voor een groot deel overeen te komen met 
de beleidscategorieën Nationale Landschappen en Natura2000 gebieden op land. Nationale 
landschappen (met de daarin opgenomen snelwegpanorama’s) en de Natura2000 gebieden 
op land zijn om hun (inter)nationale landschappelijke/natuurlijke en structurele betekenis 
daardoor ongeschikt als plaatsingsgebied. 
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Voor de grote wateren geldt dat de grootschaligheid en de monofunctionele beleving 
hiervan bij uitstek passen bij grootschalige plaatsing van windenergie. Als geheel is er in deze 
gebieden vanwege de maat en schaal voldoende ontwikkelruimte voor landschappelijke 
en/of natuurlijke waarden (systeemrobuustheid). Aangezien de grote wateren behoren tot 
de Natura2000 gebieden, zal bij de definitieve locatiekeuze uiteraard goed rekening moeten 
worden gehouden met de natuureffecten, waarbij in het bijzonder de vogelstand een 
belangrijke factor is. 
 
Op regionaal niveau zijn overige natuur- en landschapskwaliteiten van belang voor de 
concrete uitwerking, zoals cultuurhistorie, bufferzones en reliëf. 
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Kaart 6: Gebieden waar plaatsing van grootschalige windenergie onwenselijk is 
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2.6 Conclusies 
 
De eerste deelvraag van de probleemstelling van de verkenning gaat over de vraag waar 
ruimte is voor meer windmolens op land. Gegeven de urgentie en ambitie is daarbij in dit 
hoofdstuk voornamelijk onderzocht welke gebieden in Nederland geschikt zijn voor een 
grootschalige gebundelde plaatsing van windmolens en welke gebieden kansrijk zijn. Er 
kunnen nu op nationaal niveau drie relevante typen gebieden onderscheiden worden (zie 
kaart 7). 
 

a) Kansrijke gebieden die geschikt zijn voor de situering van grote windmolenparken 
met tientallen tot honderd windmolens of meer omdat het er vaak en hard waait en 
omdat maat en schaal van het landschap overeenstemmen met maat en schaal van 
dergelijke grootschalige opstellingen. Die gebieden bieden kansen om voldoende 
windvermogen te realiseren en om nieuwe windlandschappen te ontwikkelen. Het 
landschap wordt aangepast omdat windenergiewinning de dominante gebruiker van 
de ruimte wordt. Kansrijke gebieden hiervoor zijn open en grootschalige 
productielandschappen, zoals landbouw, industriële omgevingen van formaat 
(waaronder glastuinbouw en agribusinesscomplexen), grote havengebieden, de grote 
open wateren en grootschalige lijnvormige elementen van infrastructuur, zoals dijken 
van polders, polderstructuren, kustlijnen of deltagebieden. 

 

b) Kansrijke gebieden waar kleinere windmolenparken kunnen worden ingepast in het 
landschap. Kansrijk zijn voornamelijk bedrijventerreinen, infrastructuur van weg, 
water en spoor. Per gebied zal bekeken moeten worden hoeveel molens er kunnen 
komen en hoe hoog deze kunnen zijn. 

 

c) Minder kansrijke gebieden op basis van intrinsieke waarden (landschap, 
cultuurhistorie en natuur) en overwegingen op het gebied van de 
luchtvaartveiligheid. Dit betreft de Waddenzee, op en nabij militaire- en 
burgerluchthavens, aanvliegroutes, laagvliegroutes, radarstations (in verband met 
onderzoek nieuwe toetsingsmethode is het toekomstige ruimtelijk effect rond 
radarstations nog onbekend), alle Nationale Landschappen en alle Natura2000 
gebieden op land. 
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Kaart 7: Kansrijkheid gebieden voor windenergie8 

 

                                                
8
 In het kader van de structuurvisie zullen de gegevens van de contouren van de luchthavens geactualiseerd 

worden. 
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In theorie is er voldoende ruimte voor doorgroei van windenergie op land met 3000 MW 
naar 6000 MW. De feitelijk beschikbare ruimte is derhalve niet zozeer het probleem. Het is 
een kwestie van afwegingen, keuzes maken en actief werken aan de bundeling van 
windmolens in windlandschappen met grootschalige windmolenparken in 
concentratiegebieden. Dat is een afweging van belangen, die gebruikelijk is in de praktijk van 
de ruimtelijke ordening in ons land maar nieuw is vanwege de schaal (grootte van de 
windmolen en het te realiseren aantal molens) en complexiteit van de opgave en die in het 
volgende hoofdstuk wordt onderzocht. 
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Intermezzo 1: ontwerpend onderzoek 

Tijdens de analyse is onderzocht welke modellen mogelijk zijn voor plaatsing 

van windmolens: grote windmolenparken, zeer grote windmolenparken, 

configuraties, mogelijkheden voor het combineren van windmolens met andere 

functies, etc. Uiteindelijk werden deze vragen omgezet in twee voorstellen voor 

ontwerpend onderzoek die door 2 verschillende bureaus op een regionaal 

schaalniveau zijn uitgewerkt: 

1. Is er een meerwaarde mogelijk door windmolens te combineren met 

andere functies? 

2. Als we het hebben over grootschalige windenergie en 

energielandschappen, waar hebben we het dan over? Hoe groot zijn deze 

windmolenparken en waar ligt de grens? 

De eerste vraag is door Het Noordzuiden onderzocht, toegespitst op de 

functiecombinatie met infrastructuur, met agrarische functies, industrie en 

integreren met verstedelijking. In de verschillende ontwerpen is gekeken of er 

sprake is van een meerwaarde in de zin van ruimtebesparing en de 

passendheid van de functies bij elkaar: kunnen de functies elkaar versterken? 

Gebleken is dat functionele meerwaarde is te behalen in agrarisch 

landschappen door windmolens te combineren met andere productie 

(biomassa, landbouwproducten). Daarnaast is meerwaarde te behalen bij 

infrastructuur, omdat windmolens kunnen meeliften in de geluidszonering 

van (snel)wegen. Een configuratie die daar bij uitstek bij past (lijnopstelling) 

wordt ook het meest door mensen gewaardeerd. Uit de voorbeelden is gebleken 

dat er geen voordelen zijn te benoemen voor industrie en verstedelijking omdat 

de functies fysiek lastig zijn te integreren. Dat heeft voornamelijk te maken met 

hinder en veiligheidszones. Maar er zullen steden zijn die grote open ruimten 

hebben die mogelijk wel gebruikt kunnen worden voor windmolens. 
 
Vraag 2 is onderzocht door Islant in de regio Veenkoloniën en Dintelland. 

Concentratie van windmolens in zeer grote windmolenparken is een nog niet 

voor te stellen ingreep in het landschap. In Europa komt dit ook nog niet voor. 

In de VS en in China zijn al wel enorme windmolenparken gerealiseerd. De 

vraag is of dat ook in Nederland op land mogelijk is, aangezien er sprake is 

van veel verspreide bebouwing en er in Nederland geen sprake is van 

grootschalige ‘lege’ landschappen. Het ontwerpend onderzoek spitste zich toe op 

de mogelijkheden en dilemma’s bij het ontwerpen van een grootschalig 

windmolenpark, een energielandschap. Uit het onderzoek is te constateren dat 

de ontwikkeling van een windmolenpark als een energielandschap gezien moet 

worden als een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de baten in de regio 

worden geïnvesteerd. Kansrijk zijn dan vooral de gebieden die een 

landschappelijke transformatie (moeten/zullen) ondergaan en waarbij 

windenergie die transformatie mogelijk kan maken. Regionale ambities 

kunnen gekoppeld worden aan de windambitie, bijvoorbeeld vergroting van 

het areaal natuur, of sanering van verspreide bebouwing. Belangrijke 

sleutelbegrippen daarbij zijn: windmolens zijn tijdelijk en er moet sprake zijn 

van een georganiseerde regio. 
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Dintelland, rivier de Mark, voorbeeld van landschapsontwikkeling door windmolenpark te 
gebruiken als middel voor landschapsontwikkeling. 
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3. Uitvoerbaarheidsanalyse 
 
3.1 Inleiding 
 
In theorie biedt ons land voldoende ruimte voor de ontwikkeling van grote 
windmolenparken. In de praktijk blijkt het lastig om het landschap aan te passen aan grote 
windmolenparken (met als resultaat een nieuw type landschap) of om kleine 
windmolenparken goed in te passen in het bestaande landschap, maar datzelfde geldt ook 
voor conventionele energiecentrales, nieuwbouwwijken en snelwegen. Die hebben we ook 
nodig voor onze welvaart en welzijn, vergen ook ruimte en leiden ook tot 
landschapsverandering. De echte vragen zijn of we wat willen doen aan klimaatverandering 
en milieu en of we de economie willen versterken door minder afhankelijk te zijn van 
fossiele energie en leveringen uit het buitenland. Is het antwoord ‘ja’, dan zal gezamenlijk 
gekeken moeten worden naar de oplossingen en moeten we durven kiezen. 
 
Ontwikkelingen in de 20e eeuw 
 
De realisatie van windenergie op land is een complex speelveld met vele spelregels en 
spelers9. In de afgelopen dertig jaar is de implementatie van windenergie op land door de 
overheid op verschillende manieren ter hand genomen. Zo werd met beleidsnota's, 
onderzoekprogramma's, subsidieprogramma's en convenanten getracht de ontwikkeling te 
stimuleren ten einde gestelde doelen te realiseren10. Optimisme wisselde hierbij af met de 
teleurstelling dat doelen niet gehaald werden en ontwikkelingen bleven steken. Soms lag de 
nadruk meer op het oplossen van technische en industriële knelpunten, in andere periodes 
meer op de ruimtelijke inpassing. Een belangrijke mijlpaal was het zogenaamde BPW-
convenant, de in 1991 door ministers en provinciale bestuurders ondertekende 
Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie11. In dat convenant werden 
streefwaarden per provincie overeengekomen. De feitelijke realisatie viel echter tegen, 
voornamelijk vanwege een breuk in het subsidiebeleid en omdat de samenwerking binnen 
het Rijk en tussen de bestuurslagen te wensen overliet12. Bovendien deden niet alle 
provincies mee en strandde de plaatsing van windmolens nogal eens op gemeentelijke 
bezwaren. 
 
BLOW convenant 2001 
 
De in 2001 vastgelegde Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) 
speelde hierop in door concrete taakstellingen (geen streefwaarden) per provincie te 
formuleren en door de regierol in handen te leggen van alle provincies (niet alleen de 
windrijke provincies). Bovendien werd het convenant ondertekend door meer ministeries 
(naast VROM en EZ ook LNV, V&W en Defensie) en ook de gemeentes werden in het BLOW 
convenant aanzienlijk sterker betrokken. Belangrijk volgend moment was vooral de Nota 

                                                
9
 TNO, Wind gewogen; tussenevaluatie BLOW, Delft 2005 

10
 Daniel Dubbelhuis, Windenergie in Nederland, Utrecht 2008 

11
 Ondertekend door de ministeries van VROM en EZ en zeven windrijke provincies: Groningen, Friesland, 

Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant 
12

 NOVEM, Evaluatierapport Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie, Utrecht 1997 
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Ruimte omdat daarin het belang van windenergie werd geoormerkt ('om dwingende 
redenen is het van groot openbaar belang dat 1500 MW op land wordt gerealiseerd') en een 
ruimtelijke visie werd uitgewerkt. In de Nota Ruimte staan concrete richtlijnen voor de 
ruimtelijke inpassing van windmolens op land en wordt het aan provincies zelf overgelaten 
of en in welke gebieden zij kiezen voor grootschalige dan wel kleinschalige bundeling van 
windmolens. Aangegeven werd dat de schaal van een windmolenpark afhankelijk dient te 
zijn van het landschap. Voorkeur in de Nota Ruimte gaat uit naar het combineren van 
windmolens met infrastructuur en bedrijventerreinen. In juni 2007 is met een congres 
gevierd dat 1500 MW was gerealiseerd. 
 
Pijplijn 
De toekomst van windenergie op land begint met de realisering van de pijplijnplannen. Die plannen zijn in ieder geval nodig 
om de ambities voor 2020 te realiseren Sinds het BLOW-akkoord uit 2001 is het realiseren van de winddoelen in eerste 
instantie een verantwoordelijkheid van provincies, gemeenten en ondernemers. Provincies en gemeenten zorgen voor 
geschikte locaties in resp. streek- en/of omgevingsplannen en gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen. Het realiseren 
van projecten is een zaak van particulieren en/of private partijen.  
Uit onderzoek van Bosch en Van Rijn blijkt dat in de huidige praktijk van plaatsing van windmolens de meest genoemde 
redenen voor vertraging vooral liggen in locale maatschappelijke en politieke discussies. Het ontwikkelen van individuele 
locaties kan oplopen tot 10 jaar. Daarbij gaat ongeveer 70% van de tijd zitten in voorbereiding en 30% formele 
proceduretijd na indiening van de eerste aanvraag. Daarnaast zijn er juridisch-beleidsmatige belemmeringen. Het gaat dan 
om zaken als radar, natuur, landschap en geluid. Er treedt ook vertraging op omdat ruimtelijk gezien op lokaal niveau 
prioriteit wordt gegeven aan andere belangen dan windenergie. Alle partijen die betrokken zijn bij de landelijke uitwerking 
windenergie (LUW) hebben de intentie uitgesproken om projecten waarmee al een start is gemaakt, maar die nog niet 
daadwerkelijk gebouwd zijn (de zgn. pijplijnprojecten), te gaan versnellen. Daar wordt thans aan gewerkt, onder andere 
door het oplossen van knelpunten (zoals radar en geluid), door het vergroten van het draagvlak onder burgers en door het 
ondersteunen van pijplijnprojecten met behulp van de inzet van windteams. 

 
Beleidsimpulsen onder kabinet Balkenende IV 
 
In 2007 is het kabinetsprogramma Schoon & Zuinig opgezet, onder andere om doelstellingen 
voor duurzame energie te realiseren. In het kader daarvan heeft het kabinet 
klimaatakkoorden met provincies en de VNG (en inmiddels ook met de waterschappen) 
gesloten. Ook in het kader van de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland zijn tussen Rijk, 
provincies en gemeenten afspraken gemaakt over het realiseren van 2000 MW vergund er 
bij in 2011. In het Duurzaamheidakkoord heeft het kabinet afspraken gemaakt met VNO-
NCW, MKB-Nederland en de LTO over verduurzaming van de economie. Dit is nader 
uitgewerkt in sectorakkoorden, onder andere met de energiebedrijven, waarbij 4000 MW in 
2011 en een forse doorgroei tussen 2011 en 2020 worden voorzien. Eind 2009 was in 
Nederland 1993 MW gerealiseerd. 
 

Subsidieregeling 
 
Naast de convenanten is een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen, de SDE 
(Stimuleringsregeling Duurzame Energie13). Vanaf 2008 kunnen hiervoor aanvragen worden 
ingediend. De regeling verschilt onder andere van de eerdere MEP subsidie (Milieukwaliteit 
Energie Productie) doordat de subsidiebedragen lager zijn en er jaarlijkse plafonds worden 
vastgesteld. Gezien de ambities, vallen de resultaten tot nu toe nog tegen. In 2008 is 85,7 

                                                
13

 Het belangrijkste stimuleringsinstrument van de overheid voor windenergie is op dit moment de SDE-subsidie. 
Zonder deze vergoeding voor productie van elektriciteit zijn windmolens in Nederland (nog) niet rendabel. 
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MW beschikt en in 2009 is er nominaal slechts 23 MW beschikt (dat wil zeggen dat er 50 
MW beschikt is maar 27 MW daarvan is uit de beschikkingen over 2008 ingetrokken)14. 

 
 
3.2 Onderzoeksvraagstukken 
 
Voor het behalen van de ambities voor 2020 is het de vraag of met het huidige bestuurlijke 
arrangement voor de realisering van windmolens kan worden volstaan of dat nieuwe 
arrangementen nodig zijn. In het bijzonder de realisering van grote nationale 
windmolenparken is nieuw omdat hiervoor een schaalsprong nodig is ten opzichte van het 
verleden (nieuw windlandschap maken in de hoogte en op het maaiveld). Gezien de 
discussie over windmolens en landschap zal ook de realisering van kleine windmolenparken 
goed gekeken moeten worden naar de inpassing in het landschap. 
 
Spanning tussen schaalniveaus 
 
Ervaring tot nu toe heeft geleerd dat het realiseren van windmolenparken complex is. 
Volgens TNO wordt dit in belangrijke mate veroorzaakt doordat twee schaalniveaus met 
elkaar verweven worden15. Enerzijds is er het mondiale c.q. nationale schaalniveau waar de 
klimaatdiscussie woedt en waar Nederland zich verplicht heeft te voldoen aan Europese 
afspraken. Anderzijds is er het regionale c.q. lokale schaalniveau, waar in het kader van 
duurzame energie wordt gezocht naar de ruimte (die nodig is voor de realisatie van 
windenergie op land) in concurrentie met vele andere ruimteclaims (voor wonen, recreatie, 
landschap, natuur etc.). Spelers in de mondiale/nationale beleidsarena zijn vooral de 
departementen, IPO c.q. de twaalf provincies en de VNG met een invloedrijke rol voor 
belangenorganisaties (NWEA, SNM e.d.). Spelers in de regionale/lokale uitvoeringsarena zijn 
vooral de gemeente, de provincie, een marktpartij, grondbezitters, omwonenden en andere 
belanghebbenden. Voor uitvoerbaarheid is dan vooral de centrale vraag van belang hoe de 
nationale ambitie verbonden kan worden met regionale ambities en belangen. 
 
Voor de analyse van uitvoerbaarheid maken we hier onderscheid in meer algemene 
uitvoerbaarheidvraagstukken (paragraaf 3.3.), opvattingen van burgers (paragraaf 3.4), en 
sectoraal overheidsbeleid (paragraaf 3.5). 

 
 
3.3  Uitvoerbaarheidvraagstukken 
 
In de aanloop naar het opstellen van dit ruimtelijk perspectief is uitgebreid met 
verschillende partijen in het werkveld gesproken. Dit veld omvat overheden, marktpartijen, 
private samenwerkingsverbanden, maatschappelijke organisaties, landschapsarchitecten en 
wetenschappers. Deze discussies zijn gevoerd rond theoretische casussen. Maar ook zijn 
knelpunten en successen uit het verleden geanalyseerd. 
 

                                                
14

 Agentschap NL, januari 2010 
15

 TNO, Strategisch Plan 2011-2014 
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Hun inbreng laat een schakering aan wensen en belangen zien. Zo bestaan er verschillen in 
ambitieniveau tussen provincies en heeft elke provincie een eigen plaatsingsstrategie. Een 
en ander is mede afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden per regio. Veel gemeenten 
ambiëren klimaatneutraal te worden en kijken daarbij ook naar mogelijkheden voor 
windenergie. De Land- en Tuinbouw Organisatie ziet vooral veel heil in lokale/regionale 
windmolenparken, dicht bij hun achterban. Energiebedrijven en projectontwikkelaars neigen 
echter naar grote windmolenparken. De natuur- en milieuorganisaties zien voldoende 
ruimte in Nederland voor een grote taakstelling (theoretisch meer dan 6000 MW)voor 
windenergie op land met respect voor natuur en landschap16. Zij kiezen voor concentratie 
van doorgroei van windenergie in windlandschappen, windzones en windmolenparken. 
 
De signalen illustreren de complexiteit en dilemma's van het speelveld, zoals ook beschreven 
door TNO. Bijvoorbeeld de spanning tussen de nationale doelstelling voor duurzame energie 
en het gegeven dat het speelveld voor realisering vooral in de regio en lokaal ligt. Elke 
windopstelling staat uiteindelijk in een regio, wat betekent dat de ambities, condities en 
beleidsurgenties van de regio cruciaal is voor realisering. Of de bij velen gevoelde spanning 
tussen urgentie ('de ombouw naar duurzame energieopwekking heeft een nationale ramp 
nodig') en lokale discussies over esthetiek, beleving en landschapsvervuiling of –verrijking. 
 
Uit alle discussies komen onderstaande ervaringen en aanbevelingen naar voren. 
 
Doorlooptijd en proceduretijd 
 
Opvallend bij gerealiseerde projecten is het onderscheid tussen de doorlooptijd van het 
proces (tot 10 jaar) en de feitelijke proceduretijd (maximaal 3-4 jaar). In de jaren voordat 
besluiten worden genomen bereid de aanvrager de businesscase voor, worden verschillende 
onderzoeken uitgevoerd en stelt de gemeente beleidskaders vast. Omdat in deze 
voorbereidingsfase diverse principebesluiten en/of uitspraken moeten worden gedaan moet 
regelmatig aanvullend onderzoek worden gedaan om positieve besluitvorming te krijgen. 
Om de doelstellingen voor 2020 te realiseren is het dus noodzakelijk om een versnelling te 
krijgen in de doorlooptijd. De proceduretijd is reeds verkort door de WABO (Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht) en de mogelijkheid om de coördinatieregeling toe te passen. 
Gemeente, provincie en Rijk kunnen dit doen. 
Dit Ruimtelijk Perspectief beoogt een helder kader te geven en daarmee ook de ‘aanlooptijd’ 
te verkorten. 
 
Regionale inbedding en volhardende initiatiefnemers 
 
Om een project door de aanloopfase heen te helpen is een enthousiaste en aanhoudende 
(groep) initiatiefnemer(s) nodig, die een groep investeerders/grondeigenaren overtuigd 
heeft van de meerwaarde van windenergie. Voor de uitvoering is het nodig om deze groep 
investeerders/grondeigenaren professioneel en statutair te binden. Gedurende de hele 
periode van voorbereiding moet voldoende rekening worden gehouden met en draagvlak 
worden gezocht bij de omgeving. Belangrijk daarbij is dat niet alleen de lasten maar ook een 
deel van de opbrengsten ten goede komen aan de lokale bevolking/regio. 
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 Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu, 'Geconcentreerde windkracht in de Lage Landen', 

2009 
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Visie van het bevoegd gezag op duurzame energie 
 
Veel gemeenten en provincies stellen zich klimaat- of duurzaamheidsdoelen. Een dergelijke, 
vastgelegde visie moet vervolgens vertaald worden naar locaties, met eventuele 
randvoorwaarden (denk bijvoorbeeld aan draagvlak en participatie, deelname 
grondeigenaren). De ervaring leert dat een actieve opstelling van een individuele 
bestuurlijke trekker van grote invloed is op het slagen van het project. 
 
Zorgvuldigheid en consistentie 
 
Een zorgvuldig opgesteld plan en een consistente boodschap helpen een project te 
realiseren. Dit vergt van zowel de betrokken overheden als van de aanvrager dat ze vanaf de 
eerste stap, liefst gezamenlijk, een duidelijke en eerlijke boodschap neerzetten. Wanneer dit 
achterwege blijft neemt de weerstand toe en uiteindelijk ook het risico op (terechte) 
bezwaren. 
 
Vergunningentraject 
 
Aanvrager en overheid kunnen sneller opereren wanneer vooraf helder is welk stap wanneer 
wordt gezet. Daarvoor moet ook helder zijn welke bevoegd gezag betrokken is en welke 
vergunningen/ontheffingen nodig zijn. 
Het volgtijdelijk aanvragen van vergunningen kan leiden tot forse vertragingen. Gelijktijdige 
aanvragen kosten wellicht meer voorinvesteringen maar verdienen zich terug doordat de 
exploitatie eerder in gang gezet kan worden. 
 
Samenwerking 
 
In het onderzoek hebben velen ervoor gepleit dat het Rijk moet gaan sturen op 
daadwerkelijke realisatie. Een rijksvisie en dito instrumenten zijn daarvoor onontbeerlijk. 
Tegelijkertijd is er een grote huiver voor topdown planning ('dan gaan de hakken in het 
zand'), die ook niet gebruikelijk is in de ruimtelijke ordening van Nederland. Er is een 
hardnekkig misverstand dat uitsluiten van een topdown benadering impliceert dat er geen 
rijkssturing zou kunnen zijn. Dit proces start immers met duidelijkheid in beleid, met name 
van de rijksoverheid. Rolbewustheid is in dit verband een betere aanjager van verandering 
en samenwerking dan machtsbewustheid. 
 
Om echt als Rijk, provincies, gemeenten en andere stakeholders iets in gang te zetten is een 
visie, heldere regie, samenwerking, afstemmen van belangen, instrumenten en participatie 
nodig. Mobiliseren van medestanders draagt effectiever bij aan realisatie dan trachten de 
weerstand te elimineren. Relevante actoren zijn vooral Rijk, provincies, gemeenten, het 
maatschappelijk middenveld en bedrijven. Dat betekent dus samenwerking en 
overeenstemming zoeken tussen belangen in plaats van behoud van posities. Dan kunnen 
nationale doelen gekoppeld worden aan regionale potenties, beweging en organisatie. 
 
Maatwerk 
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Maatwerk betekent oog hebben voor de eigenheid van elke regio. In hoofdstuk 2 is daartoe 
in verband met de opgave al een onderscheid gemaakt in drie typen gebieden: 
herstructureringsgebieden, uitbreidingsgebieden en ontwikkelingsgebieden. In dit maatwerk 
komen nationale ('top down') en regionale ('bottom up') belangen bij elkaar. De ervaring met 
andere grote projecten leert dat het meest effectief is om met de regio gezamenlijk de 
vervolgstappen te zetten. Een brede regionale exploratie van wensen, kansen en 
mogelijkheden zal naar verwachting bovendien bijdragen aan versnelling van het 
realiseringsproces (conform de adviezen van de Commissie Elverding over versnelling van de 
besluitvorming over grote infrastructurele projecten, 2008). 
 
Rentabiliteit 
 
Windenergie is tot op heden in Nederland altijd een private aangelegenheid geweest. De 
opwekking van (substantiële hoeveelheden) windenergie is dan ook afhankelijk van een 
exploitant die bereid is te investeren. Daarvoor is een sluitende businesscase noodzakelijk. 
 
Een businesscase wordt beïnvloed door tal van aspecten. Aan de kostenzijde zijn dit 
bijvoorbeeld de grondprijs, kosten voor voorbereiding en onderzoek, kosten van de molen, 
onderhoud, netaansluiting, vermogenskosten, leges en belastingen. In de afgelopen jaren 
kunnen daar kosten voor sanering bij komen (Flevoland, Wieringermeer). Aan de 
opbrengstenzijde zijn van belang de (stabiliteit van de) energieprijs, subsidie en de 
energetische opbrengst van de molen. De ervaring leert dat (sommige) businesscases in 
bepaalde, minder windrijke, delen van het land niet sluitend te maken zijn. Volgens de 
initiatiefnemers komt dit door de te lage subsidie. 
 
De overheid is op een aantal plaatsen betrokken in deze businesscase. De meest directe is in 
de rol van subsidieverstrekker. In Nederland worden geen windmolens gebouwd zonder 
financiële ondersteuning. Eerst met de MEP, sinds 2008 met de SDE-subsidie. Tegelijkertijd 
hebben (vooral) gemeenten baat bij windenergieprojecten door jaarlijkse OZB-opbrengsten 
en eenmalige leges. Daarnaast is de overheid in een aantal gevallen betrokken als 
grondbezitter en heeft daarmee invloed op de grondprijscomponent. 
 
Een meer actieve rol van de overheid in individuele projecten kan groot effect hebben op de 
rentabiliteit. Bijvoorbeeld door te sturen op de ontwikkeling van windmolenparken met een 
maximale energieopbrengst. Of door als grondeigenaar te streven naar het minimaliseren 
van de (financiële) bijdrage die wordt geleverd via de som van SDE en pacht. Voor het 
behalen van de doelstelling van 6000 MW in 2020 zal een verhoging van de effectiviteit van 
de overheidsbijdragen onvermijdelijk zijn, waarbij de verschillende (kapitaal)bijdragen meer 
in samenhang zouden moeten worden ingezet. Het doel daarbij blijft het sluiten van de 
businesscase voor de individuele investeerder, maar wel tegen maximale effectiviteit. 
 
 
3.4 Opvattingen van burgers 
 
In 2009 en 2010 is in het kader van het Ruimtelijk Perspectief specifiek gekeken naar de 
betrokkenheid van burgers bij windenergieprojecten. Daarbij is in verschillende werkvormen 
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en sessies gevraagd naar de manier waarop ze windenergie waarderen en hoe ze 
betrokkenheid vanuit de eigen regio zien17. 
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat er onder de bevolking een groot draagvlak is voor 
duurzame energie. Een ruime meerderheid (tussen 80 en 90%) staat positief tegenover 
windenergie als alternatieve duurzame energiebron18. Verder blijkt uit dat onderzoek dat 
het grootste deel van de burgers (59%) vindt dat de belangrijkste boodschap rondom 
windenergie moet zijn, dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een duurzame 
samenleving. Bij de totstandkoming van een lange termijn visie voor windenergie is het 
belangrijk om burgers te betrekken. In de context van uitvoerbaarheidsvragen zijn vooral de 
volgende signalen van burgers van belang. 
 
Nut en noodzaak 
 
Burgers zien windenergie als een noodzaak. Iets waar we niet meer omheen kunnen en wat 
we gezamenlijk moeten omarmen. Toch staat deze vorm van energie niet op zichzelf. We 
moeten ons volgens burgers niet alleen focussen op windenergie, maar juist op ruimtelijke 
aspecten van meerdere vormen van duurzame energie tegelijk. Dat we nu op zoek moeten 
naar alternatieve energiebronnen voor de toekomst is volgens burgers onze eigen schuld. 
We moeten volgens hen dan ook maar leren leven met de nadelen die aan windenergie 
kleven. Zorgen die burgers hebben, hebben te maken met het uiterlijk van de windmolens, 
de zichtbaarheid, het karakter van het landschap, efficiency, overlast, technologie en 
financiën. 
 
Landschappelijke inpassing 
 
Burgers vinden 4000 MW aan windmolens acceptabel en zien zelfs ruimte voor meer. Dit is 
opvallend genoeg vooral te danken aan bundeling in windmolenparken, want met een paar 
windmolenparken zit je al gauw op dit aantal. Dát windenergie duurzaam en noodzakelijk is, 
wordt door vrijwel niemand bestreden. Dat de plaatsing van windmolens bestaande 
landschapskwaliteiten aantast, wordt ook door velen gedeeld. Er bestaat nu eenmaal geen 
wijze van plaatsing waar iedereen blij van wordt. Als het gaat om de locatie voor 
windmolens dan hebben burgers een voorkeur voor kleine windmolenparken (langs 
infrastructuur of bij industrieterreinen), maar zij erkennen dat dit niet genoeg mogelijkheden 
biedt om Nederland in de toekomst te voorzien van energie. Grote windmolenparken zullen 
dus onvermijdelijk zijn, het liefst in grensgebieden, waar veel wind is, op plekken waar 
windmolens al staan en in lege gebieden waar weinig mensen wonen – ver weg van de 
bewoonde wereld -, en liefst niet in natuurgebieden. 
 
Betrokkenheid 
 
Burgers blijken niet altijd op de hoogte te zijn van mogelijkheden om te participeren. Het 
idee dat het een manier is om zelf iets te kunnen bijdragen aan het milieu zien zij evenmin. 
Daarnaast ervaren ze een barrière als het gaat om een eigen windmolen. Burgers zijn onder 
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 TNS/NIPO, Windmolens in Nederland op land vanaf 2011. Een creatieve consultatie onder burgers, 2009-2010 
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 Smart Agent Company, Het vergroten van betrokkenheid bij windenergie, Leusden, juli 2008 
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andere bang voor horizonvervuiling en geluidshinder. Een eigen windmolen zou volgens hen 
niet rendabel zijn en bovendien is de wet- en regelgeving lastig. 
 
Planparticipatie 
 
Sommige burgers willen meepraten en meedenken bij de planvorming ongeacht de regio 
waar het windmolenpark wordt geplaatst. Andere burgers geven aan dat zij alleen willen 
participeren als het windmolenpark in hun eigen regio komt of in een gebied dat voor hen 
belangrijk is. Het lijkt burgers minder uit te maken of het om een nieuw gebied gaat waar 
windmolens worden geplaatst, of om een uitbreiding of verplaatsing van windmolenparken 
in het gebied. Zij willen vooral hun stem laten horen bij het beoordelen van verschillende 
locaties. Burgers willen graag later in het proces betrokken worden, namelijk op het moment 
dat er een aantal opties of alternatieven zijn waaruit gekozen kan worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Financiële participatie 
 
Tegenover financieel participeren staan burgers nog aarzelend. Dat kan zijn omdat ze weinig 
kennis hebben over de verschillende mogelijkheden van het financieel participeren. Burgers 
hebben, zoals uit eerder onderzoek blijkt, gebrek aan vertrouwen in het financieel 
rendement. 
 
Van Nimby naar Wimby? 
 
Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse bevolking in meerderheid voorstander is van 
windenergie, tenzij windmolens in de eigen achtertuin komen te staan. Dat is de bekende 
Nimby-reactie. Onderzoek wijst uit dat het draagvlak toeneemt wanneer het initiatief uit de 
regio komt, er voldoende voordelen voor de bevolking en bedrijven in de regio zijn en 
wanneer er van begin af aan duidelijkheid is over omvang, schaal, invloed en dergelijke, 
Nimby kan dan omslaan in Wimby: 'welcome in my backyard'! Hierbij is steeds meer 
aandacht nodig voor participatievormen en financieringsconstructies, want de bekendheid 
daarvan lijkt nog gering te zijn en deze zijn van grote invloed op de mate van acceptatie en 
draagvlak. De agrariërs die de eerste molen op hun erf plaatsten hadden zelf de hinder van 
de molens, maar óók de winst. Ook nu zijn vele plannen en initiatieven afkomstig van 
agrariërs en burgercoöperaties. Net zoals de windmolenparken van de toekomst 
omvangrijker worden zal ook het (economisch) profijt in grotere mate moeten worden 

Financiële participatie 

Financiële participatie kan positief bijdragen aan het draagvlak van grootschalige windmolenparken. In de studie 

‘participatie in windenergieprojecten’ (SenterNovem, 2009) worden allerlei manieren van financiële participatie 

beschreven. Deze passen in principe binnen twee hoofdvormen van financiële participatie, namelijk: participatie 

met risico en zeggenschap en participatie met weinig risico en geen of beperkte zeggenschap. Laatstgenoemde 

vorm van participatie is nog volop in ontwikkeling en past bij de behoefte van overheden om burgers in de 

omgeving te betrekken bij windprojecten en zodoende het draagvlak te vergroten. Dit wordt ook wel 

gebiedsgeoriënteerde financiële deelneming genoemd. Naast meer informatie over participatievormen bestaat bij 

veel partijen ook behoefte aan praktische informatie hoe dit vervolgens gestalte kan worden gegeven en met welke 

financiële, fiscale en juridische aspecten men te maken krijgt. Gedacht kan worden aan een handreiking en/of 

actieve ondersteuning op projectniveau. 
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ingezet. Daarmee kan de financiële en emotionele betrokkenheid van lokale en regionale 
gemeenschappen sterker worden en zal het gevoel dat zij buitenspel staan afnemen. 
Hierdoor zal lokale weerstand (die zo prominent in het onderzoek van Bosch en Van Rijn 
naar voren kwam) afnemen en het succes van realisering toenemen. 

 
 
3.5 Sectoraal overheidsbeleid 
 

De succesvolle realisatie van windmolenparken is – naast de hiervoor beschreven factoren 
en omstandigheden – ook afhankelijk van het sectorale rijksbeleid. 
Bij de verlening van toestemming door de bevoegde overheidsorganen voor de bouw van 
windmolens zal altijd aan allerlei regelgeving, ter bescherming van publieke en particuliere 
belangen, moeten worden getoetst. Deze regelgeving wordt soms als onnodig knellend voor 
de plaatsing van windmolens ervaren. Naar hun aard zullen deze regels - omdat ze andere 
belangen beschermen - op een zeker moment de grens trekken, waarbij aspecten zoals de 
openbare veiligheid, de leefbaarheid van woningen en de bescherming van natuur zullen 
prevaleren boven de bouw van windmolens. 
 
Uit onderzoek blijkt dat problemen met rijksbeleid en wet - en regelgeving zich vooral 
voordoen op het gebied van radar, externe veiligheid, geluid, waterkeringen en 
congestiemanagement en netbeheer19. Dat geldt zowel voor grote nationale 
windmolenparken als voor kleine windmolenparken. Per onderdeel wordt hieronder 
bekeken of het mogelijk en wenselijk is om belemmeringen weg te nemen. Dit kan enerzijds 
door het betreffende beleid of wet- en regelgeving te verduidelijken dan wel het beleid op 
bepaalde te punten te wijzigen. 
 
Radar 
Windmolens in de nabijheid van een radarsysteem verstoren het bereik en de dekkingsgraad 
van dit systeem. Dit kan een ernstig probleem vormen voor de vliegveiligheid (veilig gebruik 
van het luchtruim) en de nationale veiligheid (luchtruimbewaking). Het ministerie van 
Defensie toetst bouwplannen daarom op eventuele verstoring van het 
defensieradarsysteem. De methode om de radarverstoring te toetsen zal herzien worden. Er 
wordt gestreefd naar optimalisering van de verhouding tussen radars en windmolens. Onder 
meer wordt uitgezocht hoeveel radars moeten worden bijgeplaatst om de storing vanwege 
windmolenparken acceptabel te maken. 
 
Radar en windmolens 
Door het land verspreidt staan verschillende militaire en civiele radars. Zij hebben als doel de militaire en de civiele 
luchtverkeersleiding te ondersteunen bij het veilig afhandelen van luchtverkeer boven Nederland en bij de militaire en 
civiele vliegvelden. Militaire radars zijn tevens van belang voor de bewaking van het luchtruim, bijvoorbeeld tegen 
ongewenste indringers. Deze taak speelt zowel in NAVO-verband als in het kader van de nationale veiligheid een rol.  
 
Windmolens en andere grote objecten die voor de radar zichtbaar zijn, kunnen de prestatie van de radar ernstig verstoren. 
Dit heeft ertoe geleid dat er regels zijn om bouwplannen die de radar in ontoelaatbare mate verstoren tegen te houden. De 
toetsingregels voor radarverstoring zijn in 2006 in de Staatscourant gepubliceerd en aan de betreffende gemeenten en 
provincies per brief toegelicht. 
 
De radarverstoringsregels worden als knellend ervaren voor de windenergieopgave. Daarom wordt gezocht naar 
oplossingen. Inmiddels is er ook meer bekend over de oorzaken en effecten van verstoringen. Dit heeft ertoe geleid dat de 
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 Onderzoek Bosch en van Rijn, Projectenboek Windenergie, Utrecht, juli 2008 
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toetsingsregels ingrijpend worden herzien. Hierbij wordt gestreefd ruimte voor wind te creëren zonder dat de 
vliegveiligheid en bewaking van het luchtruim in het gedrang komen. 
De volgende drie oplossingsrichtingen worden onderzocht: aanpassen van normen en eisen voor radardekking, aanpassen 
van het toetsingsmodel en het opstellen van mitigerende maatregelen. In november 2010 worden hiervan de resultaten 
verwacht en wordt aansluitend de nieuwe toetsingsmethode ingevoerd. Dit zal dan direct nieuwe resultaten voor de 
beoordeling van windplannen opleveren. Dit wil echter niet zeggen dat deze plannen in alle gevallen kunnen doorgaan. 
 
Om de verstoring van windprojecten in de concentratiegebieden te mitigeren, worden de mogelijkheden voor het 
moderniseren van de radars onderzocht. Dit kan door bestaande radars te verbeteren. Hiervoor is dit jaar onderzoek aan de 
Nederlandse radars door de leverancier gepland. Verder kan bij de vervanging van oude radars op een slimme manier 
rekening worden gehouden met concentratiegebieden voor windenergie. Dit zijn geen pasklare oplossingen. Er is nog meer 
onderzoek nodig en de oplossingen moeten haalbaar en betaalbaar blijken. Anderzijds zijn veel van de projectplannen voor 
windenergie ook nog niet rijp voor uitvoering. De uitdaging voor de komende jaren is om de ontwikkelingen voor radar en 
voor wind goed op elkaar af te blijven stemmen. 

 
Externe veiligheid 
Bij elk bouwwerk bestaat het risico dat er iets misgaat. Ook windmolens zijn een bouwwerk. 
Daarom wordt rond windmolens een veiligheidscontour getrokken om ongelukken te 
voorkomen. In het activiteitenbesluit wordt voor windmolens een plaatsgebonden risico van 
10-5 als grenswaarde opgenomen, waarbij 10-6 als grenswaarde blijft gelden voor kwetsbare 
bestemmingen (zoals woningen). Daarmee ontstaat naar verwachting meer ruimte op 
voornamelijk bedrijventerreinen. Ook langs rijkswegen en langs kanalen, rivieren en havens 
geldt een veiligheidszonering. Nagegaan zal worden of daar nadere ruimte voor doorgroei 
van windenergie op land gecreëerd kan worden. 
 
Geluid 
Het Rijk stelt ter bescherming van burgers beleid op over maximaal toelaatbare 
geluidsniveaus. Tot voor kort bestond er onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de in 
het Activiteitenbesluit voorgeschreven methode. Inmiddels is een nieuwe methode 
vastgesteld. Deze zet de 41 dBA bescherming om via Lden naar dB 47. Deze omzetting biedt 
een adequate bescherming aan omwonenden van windmolens en draagt bij aan de 
zorgvuldigheid en transparantie van de meet- en rekenmethode. Tegelijkertijd blijft er ook 
met deze geluidsbescherming voldoende ruimte om de landelijke ambities op het gebied van 
windenergie te realiseren. Van de nieuwe regelgeving voor geluid van windmolens is de 
verwachting dat ze meer vertrouwen wekt bij betrokken burgers, waardoor toetsing aan de 
geluidnorm niet meer leidt tot vertragende discussies over de juistheid van deze toetsing. 
 
Waterkeringen 
De regelgeving op het gebied van waterkeringen is geregeld in de ‘beleidsregel voor het 
plaatsen van windmolens op, in of over rijkswaterstaatswerken (2002)’. In deze beleidsregel 
is opgenomen dat plaatsing van windmolens niet is toegestaan in de kernzone van de 
primaire waterkering: het eigenlijke dijk-, duin- of damlichaam. Plaatsing buiten de kernzone 
is alleen toegestaan wanneer dit geen negatieve gevolgen heeft voor de waterkerende 
functie van de primaire waterkering. Deze beleidsregel blijkt in de praktijk te leiden tot 
discussies tussen Rijkswaterstaat en initiatiefnemers, aangezien op en rondom 
waterkeringen de omstandigheden juist vaak ideaal zijn voor de plaatsing van windmolens. 
Deze discussies zijn aanleiding om samen met het ministerie van Verkeer en waterstaat na te 
gaan wat op dit punt kan worden veranderd. Daarbij zal ook worden nagegaan welke 
mogelijkheden er op de lange termijn kunnen worden verwacht van het concept 
‘deltadijken’ en zullen mogelijke win-win situaties in kaart worden gebracht. 
 
Congestiemanagement en netbeheer 
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De transportcapaciteit van het landelijk elektriciteitsnet is op bepaalde plekken onvoldoende 
toegerust om de door nieuwe windmolenparken opgewekte elektriciteit te transporteren. 
Inmiddels is de regelgeving op dit punt verruimd, waardoor het voor netbeheerders mogelijk 
is om meer transportcapaciteit uit te geven en tegelijkertijd de leveringszekerheid niet in 
gevaar te brengen. Tennet heeft inmiddels ook tijdelijke oplossingen bedacht om meer 
capaciteit te krijgen door middel van congestiemanagement. Hierdoor kunnen nieuwe 
partijen snel worden aangesloten op het net. Tenslotte wordt door het ministerie van 
Economische Zaken gewerkt aan aangepaste regelgeving om netbeheerders landelijk meer 
mogelijkheden te geven om nieuwe producenten aan te sluiten. Daartoe is een wetsvoorstel 
aan de Tweede Kamer voorgelegd dat de voorrang voor duurzame energie op het 
elektriciteitsnet regelt. 

 
 
3.6 Conclusies 
 
Centrale vraag in dit hoofdstuk was hoe de nationale ambitie voor windenergie kan worden 
gerealiseerd. De urgentie vanwege economie en klimaat zet hier tijdsdruk op. Met de 
recente introductie van de Crisis- en Herstelwet, de rijkscoördinatieregeling voor 
windmolenparken die groter zijn dan 100 MW en de provinciale en gemeentelijke 
coördinatieregeling voor kleinere windmolenparken zou versnelling kunnen worden 
bewerkstelligd. 
 
Ervaringen bij het realiseren van windenergieprojecten in de afgelopen jaren en de dialoog 
met het werkveld en met burgers hebben opgeleverd dat er meer nodig is. Er moet een brug 
worden geslagen tussen nationaal en regionaal belang. Op rijksniveau is overkoepelende 
visie en sturing nodig. Uitvoering is alleen mogelijk als op regionaal en lokaal niveau 
geluisterd wordt en elkaars belangen worden gerespecteerd. Nationale ambities kunnen 
alleen worden gerealiseerd als de regio's actief bij de keuzen, verantwoordelijkheden en de 
realisering worden betrokken. Een eerste vereiste daarbij is duidelijkheid op nationaal 
niveau. Om aan dit laatste tegemoet te komen wordt in het volgende hoofdstuk een 
samenhangend nationaal ruimtelijk perspectief geschetst. 
Een tweede vereiste is samenwerking. Samenwerking tussen de verschillende overheden én 
tussen overheid en initatiatiefnemers. Deze samenwerking is niet alleen nodig om de nodige 
vergunningen te krijgen maar ook om het proces in een zo kort mogelijke tijd te doorlopen. 
In het intermezzo is de casus Noordoostpolder beschreven. Deze vorm van samenwerking 
verdient navolging in andere gebieden. 
Een derde vereiste is voldoende transparantie en communicatie. De omgeving moet in 
voldoende mate bij het proces worden betrokken onder andere door planparticipatie en 
participatie door bewoners. 
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Intermezzo 2: praktijkvoorbeelden 

 

Korte schets van enkele praktijkervaringen met ontwikkeling van 

windmolenparken. 

 

Windmolenpark Noordoostpolder 

 

Dit is het windmolenpark op het grondgebied van de gemeenten 

Noordoostpolder en Lemsterland. In totaal gaat het om 86 windmolens met een 

hoogte van maximaal 135 m per molen en een totaal vermogen van 450MW. 

Het windmolenpark zal elektriciteit leveren aan 450.000 inwoners. 

Het park bestaat uit vijf onderling samenhangende locaties: Noordermeerdijk 

(binnendijks en buitendijks), Westermeerdijk (binnendijks en buitendijks) en 

Zuidermeerdijk (alleen binnendijks). Initiatiefnemers zijn agrarische 

ondernemers, windmolen-eigenaren uit de omgeving, Siemens en Essent. Ze 

hebben zich verenigd in de Koepel Windenergie Noordoostpolder. 

Er moeten 50 bestaande molens aan de Westermeerdijk en 5 molens aan de 

Zuidermeerdijk worden gesaneerd. Inwoners uit de Noordoostpolder en 

Lemsterland kunnen participeren in buitendijkse locaties. 

Aan het project wordt al meer dan 10 jaar gewerkt. In 2008 is een stuurgroep in 

het leven geroepen bestaande uit VROM, LNV, EZ, de Windkoepel, provincie 

Flevoland en de gemeente Noordoostpolder. Voor het project is een 

onafhankelijke projectdirecteur aangesteld. Doel van de stuurgroep en taak 

van de projectdirecteur is om de initiatiefnemers, gemeenten, provincie en Rijk 

in overleg met elkaar te brengen en tot afspraken te komen. Uiteindelijk 

hebben alle partijen elkaar nodig om tot draaiende windmolens te komen. 

In maart 2009 is de wijziging van de Elektriciteitswet van kracht geworden. 

Dat geeft het Rijk (ministerie van EZ) de bevoegdheid om een 

rijksinpassingsplan te maken en de rijkscoördinatieregeling toe te passen. Hier 

wordt momenteel aan gewerkt. Vergunningen worden afgegeven door het 

bevoegde gezag. 

De Windkoepel beslist uiteindelijk om te bouwen of niet: de businesscase moet 

sluitend zijn, investeringen moeten voldoende opleveren. 

Een communicatiebureau heeft afgelopen jaar veel en uitgebreid aandacht 

besteed aan communicatie met pers, omwonenden en andere gemeenten 

(onder andere Urk). 

 

Rotterdam/Tweede Maasvlakte 

 

Op 5 september 2009 is voor het havengebied Rotterdam een convenant gesloten 

tussen het Rijk, de provincie, gemeente Rotterdam, bedrijfsleven en natuur- en 

milieuorganisaties. Het gaat om afspraken voor verdubbeling van 150 naar 

300MW in 2020 in het havengebied. In het convenant is onder andere 

uitgesproken dat: ‘partijen proberen een maximaal mogelijke bijdrage te 

leveren aan doelen van het Rijk en de provincie en zich zullen inspannen voor 

de realisatie van windmolens op (…) aangegeven locaties en onder (….) 

voorwaarden'. Eén van die locaties is de nieuwe zeewering (buitencontour) 

van Maasvlakte II. 

Over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) zijn tussen Rijk, 

Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland 
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afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en o.a. financiën en risico 

verdeling tussen de diverse partijen. In dit kader is afgesproken dat beheer en 

onderhoud van de zeewering gedurende tien jaar (van 2013 tot 2023) door het 

Havenbedrijf Rotterdam wordt gedaan. Het Havenbedrijf draagt vervolgens de 

zeewering schoon (vrij van objecten/lees: geen windmolens) over aan het Rijk. 

 

Gezien het feit dat het erg lastig is om in Nederland goede windmolenlocaties 

te vinden zou het heel mooi zijn om versneld, dat wil zeggen eerder dan 2023, 

windmolens te bouwen op de Tweede Maasvlakte. Voor de windmolens op de 

zeewering zijn al mogelijkheden opgenomen in het bestemmingsplan (108 MW 

in totaal). Realisatie van deze molens zou echter pas kunnen als de zeewering 

aangelegd is en ingeklonken. In de vergunningen is vastgelegd dat de 

aannemer tot 2013 tijd heeft om de zeewering aan te leggen en dat dan nog 5 

jaar nodig is om tot een balans te komen en nog 5 jaar om te komen tot een 

onderhoudsbalans. 

 

Momenteel wordt door VROM en VenW nagegaan of en zo ja, onder welke 

voorwaarden, vóór 2023 reeds windmolens gebouwd kunnen worden op de 

zeewering. 

 

Zuidlob 

 

Zuidlob Wind BV is een samenwerking tussen agrarische inwoners van het 

gebied Zuidlob in de gemeente Zeewolde (verenigd in windmolenvereniging 

Zuidlob) en NV NUON. Het gaat om 36 windmolens in 3 lijnopstellingen: iedere 

rij met 12 molens en per lijn een lengte van 4,5 km. Het is een initiatief van 68 

agrariërs. 

Er moeten ook een aantal bestaande molens gesaneerd worden. 

Het plan is ontwikkeld door de initiatiefnemers samen met provincie Flevoland.  

Gemeente en provincie hebben al ingestemd met plaatsing van 36 molens. De 

molens kunnen echter niet gebouwd worden op basis van het huidig vigerend 

bestemmingsplan. Door wijziging van de Elektriciteitswet kan het Rijk het 

rijksinpassingsplan maken en wordt de rijkscoördinatieregeling toegepast. Dit 

gebeurt momenteel. 

Met de provincie is afgesproken dat gedurende een bepaalde periode een 

bepaald percentage van opbrengst gebruikt zal worden voor gebiedsgerichte 

activiteiten. 

 

Kop van Noord Holland 

 

Op 18 januari 2010 hebben 7 gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Anna 

Paulowna, Den Helder, Zijpe, Niedorp, Wieringermeer, Schagen en 

Harenkarspel) samen met de provincie en het Rijk de intentie uitgesproken om 

te komen tot een regionale strategie voor windenergie op land in de Kop van 

Noord-Holland. Een eerste aanzet voor de realisatie van deze regionale 

aanpak is het opstellen van een gezamenlijk Plan van aanpak. Dat is een 

basisdocument voor het opstellen van een integraal windplan voor de Kop van 

Noord-Holland met als doel te komen tot een herstructurering en uitbreiding 

van het opgesteld vermogen aan grootschalige windenergie. Dit gezamenlijk 

plan van aanpak moet voor de zomer 2010 gereed zijn. 
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4. Ruimtelijk Perspectief 
 

4.1 Inleiding 
 
Onderzocht is of er in Nederland doorgroeimogelijkheden zijn voor wind op land. Omdat 
windmolens steeds groter worden is vooral gezocht naar gebieden in Nederland welke geschikt 

zijn voor grootschalige gebundelde plaatsing van windmolens. Ook is een analyse gemaakt van de 
aspecten die een rol spelen met betrekking tot uitvoerbaarheid. Dit laatste is niet alleen 
gedaan voor windenergie in het algemeen maar ook voor diverse regio’s in Nederland. 
 
Op basis van deze ingrediënten wordt in dit hoofdstuk een voorstel voor doorgroei 
beschreven. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat doorgroei van windenergie op land het 
best plaats kan vinden in de vorm van bundeling van windmolens in geconcentreerde 
grootschalige plaatsing. Dat is maatschappelijk, ruimtelijk, economisch en windenergetisch 
het meest efficiënt. Er is vooral gezocht naar mogelijkheden voor grootschalige nationale 
windmolenparken omdat de ambitie groot is. Spreiding van moderne windmolens over het 
land is met deze ambitie geen optie: overal waar je gaat zou je grote windmolens zien. 
 
De combinatie van ruimtelijke analyse en uitvoerbaarheidsanalyse levert een voorstel op van 
gebieden waar windenergie mogelijk is in de vorm van grootschalige nationale 
windmolenparken en gebieden die kansrijk zijn maar waar nadrukkelijk naar het landschap 
gekeken moeten worden. Het landschap is bepalend voor het aantal molens dat geplaatst 
kan worden en de hoogte van de molens. Op basis van de ruimtelijke analyse en discussie 
die de afgelopen jaren op diverse locaties is gevoerd ten aanzien van landschappelijke 
inpassing wordt ook een voorstel gedaan voor het - op termijn - vrijwaren van enkele 
gebieden voor windmolens. 
 
Tevens wordt in dit hoofdstuk een voorstel gedaan voor instrumenten en aanpak die nodig 
zijn om te komen tot realisatie van deze visie. 
 
 

4.2 Doorgroeimogelijkheden van wind op land en verdeling daarvan 
 
Aanvullend op wat er nu staat, wat vanwege veroudering gesaneerd zal worden en wat er 
aan initiatieven in de pijplijn zit, moet er grofweg ruimte worden gevonden voor ongeveer 
3000 MW extra, waardoor het totale windvermogen op land in 2020 circa 6000 MW 
bedraagt. Het uitgangspunt voor doorgroei is bundeling van windenergie. 
 
Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat er voldoende geschikte ruimte aanwezig is voor de 
doorgroei van windenergie op land. Een groot deel van deze gebieden is vanuit nationaal 
oogpunt geschikt omdat er weinig tot geen wettelijke beperkingen zijn en er geen 
beperkingen zijn vanwege intrinsieke natuur- en landschapskwaliteiten. 
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Voor het realiseren van windenergie zullen steeds hogere windmolens nodig zijn. Deze 
nieuwe generatie windmolens is niet alleen hoger maar levert ook veel meer elektriciteit op 
dan de oudere molens. Uit onderzoek en analyse blijkt dat deze nieuwe generatie 
windmolens het beste kan worden geplaatst in grootschalige open landschappen waar het 
vaak en hard waait. 
 
Op basis van de ruimtelijke kwaliteiten en op basis van de intrinsieke kwaliteiten van de 
gebieden wordt een 3- deling van Nederland voorgesteld: 

A. concentratiegebieden 
B. inpassingsgebieden 
C. vrijwaringsgebieden 

 
A. Concentratiegebieden 
 
Concentratiegebieden zijn gebieden die vanwege de wind en het grootschalige en open 
landschap geschikt zijn voor grootschalige windmolenparken vanwege de wind en het 
grootschalige en open landschap. Ze zijn kansrijk omdat het grootschalige 
productielandschappen zijn zoals landbouw, industriële omgevingen van formaat (w.o. 

glastuinbouw en agribusinesscomplexen), grote havengebieden, de grote open wateren of omdat er 
sprake is van grootschalige infrastructuur, zoals dijken van polders, polderstructuren, kustlijnen 
of deltagebieden. 

Daarnaast is gekeken naar aanwezigheid van bestaande molens die mogelijk opgeschaald 
kunnen worden en plannen voor windmolenopstellingen. 

Deze gebieden zijn (zie kaart 8): 
1. Noord Groningen 
2. de Veenkoloniën 
3. Noordwesten van Friesland 
4. IJsselmeer/Markermeer 
5. Kop van Noord-Holland 
6. Flevoland 
7. Maasvlakte/Haven van Rotterdam 
8. West Brabant 
9. Goeree-Overflakkee 
10. Zeeland 
11. Gebied rond Noordzeekanaal / Amsterdamse Haven. 

 
Deze gebieden zijn zeer geschikt voor de situering van al of niet aaneengesloten grote 
nationale windparken in de vorm van een of enkele vlak- of lijnopstellingen van 
windturbines. Het waait er vaak en hard en de maat en schaal van het landschap stemmen 
overeen met maat en schaal van een groot windmolenpark. In deze gebieden kan, de 
doorgroei van wind op land naar minimaal 6000 MW gerealiseerd worden. Hiertoe zullen - 
deels - nieuwe windlandschappen ontworpen moeten worden. Dat houdt in dat het 
landschap in belangrijke mate aangepast wordt aan de ongehinderde winning van 
windenergie. Deze transformatie vergt regionaal maatwerk, onder meer als ontwerpopgave 
voor de wijze van inrichting van het windmolenpark (bijvoorbeeld in de vorm van één groot 
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windmolenpark of een verzameling clusters van grote windmolens en de mogelijkheden om 
te combineren met landschapskenmerken en infrastructuurelementen). 



52 
 

Kaart 8: Concentratie-, vrijwarings- en inpassingsgebieden20 

 

                                                
20

 In het kader van de structuurvisie zullen de gegevens van de contouren van de luchthavens geactualiseerd 

worden. 
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Deze gebieden zijn geschikt vanwege het huidige ruimtegebruik (landbouw, industriële 
omgevingen van formaat, grote havengebieden, grote wateren, grootschalige lijnelementen 
van infrastructuur) en vanwege diverse, al bestaande, nieuwe plannen en initiatieven voor 
windenergie. 
 
Dat biedt kansen om de noodzakelijke schaalvergroting van windenergiewinning aldaar te 
realiseren door aan te haken aan de windcultuur of windambities ter plekke en door zoveel 
mogelijk nieuwe initiatieven te bundelen. Door verouderde windmolens te herstructureren 
kan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd worden (minder verrommeling) en kan 
tegelijkertijd een hogere windopbrengst worden gerealiseerd (nieuwe windmolens met 
meer vermogen). 
 
In een vervolgproces moeten nadere afwegingen worden gemaakt waar grootschalige 
parken precies kunnen komen. In feite zijn het daarom zoekgebieden. 
 
Om daadwerkelijk het aantal MW’s te kunnen realiseren in de verschillende 
concentratiegebieden zullen wel op rijksniveau keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien 
van een aantal ruimtelijke knelpunten als gevolg van sectoraal rijksbeleid (radar, 
waterstaatswerken, etc.). 
 
Om bovenstaande redenen worden de concentratiegebieden onderscheiden in: 

- herstructureringsgebieden: waar veel verouderde windmolens staan; 
- uitbreidingsgebieden: waar aangehaakt kan worden aan bestaande 

windopstellingen of plannen daarvoor; 
- ontwikkelingsgebieden: waar nog nauwelijks windmolens staan, maar wel 

plannen zijn. 
 
Herstructureringsgebieden 
 
In deze windrijke gebieden is men al vroeg begonnen met windenergie. De bevolking is over 
het algemeen al gewend aan de aanwezigheid van windmolens. Er zijn veel (kleine) 
ondernemers (veelal agrariërs) in windenergie en ook (veel) ondernemers met ambities voor 
windenergie. Er is veel kennis in de regio en provincies en gemeenten zijn actief met beleid 
of visies op windenergie. De windmolens die er nu staan leveren echter nog maar relatief 
weinig elektriciteit op en hebben in veel gevallen het einde van hun levensduur bereikt. 
Landschappelijk bieden de vele relatief kleine en vaak solitair staande windmolens een 
onrustig en rommelig beeld. Uit onderzoek (“Turbulente combinaties”van het bureau 
Noordzuiden) blijkt dat concentratie van grote moderne windmolens uiteindelijk minder 
visuele impact heeft dan het huidige spreidingspatroon van veel, veelal kleine, windmolens. 
Sanering van verouderde windmolens biedt kansen om ter plekke of elders in het 
concentratiegebied één of meer grote windmolenparken te ontwikkelen met fors meer 
vermogen dan de huidige opstellingen. De belangrijkste uitdaging in deze gebieden is om het 
proces zodanig te organiseren dat zowel alle bestaande windmoleneigenaren mee kunnen 
doen in de sanering en opschaling alsook de initiatiefnemers van voorgenomen maar nog 
niet gerealiseerde plannen voor windenergie in de regio. Sloop van verouderde windmolens 
zou geruild kunnen worden tegen aandelen of obligaties in het nieuwe windmolenpark. Op 
een aantal plekken wordt hiermee al ervaring opgedaan. Het vastleggen en delen van deze 
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ervaringen is ook belangrijk voor anderen in vergelijkbare gebieden en zou gefaciliteerd 
moeten worden. 
 
De herstructureringsgebieden zijn Noordwesten van Friesland, Flevoland en de Kop van 
Noord-Holland. 
 
Het Noordwesten van Friesland is een grootschalig open productielandschap met erg veel 
wind. Daarom is het uitermate geschikt voor een grootschalig windenergie met hoge 
opbrengsten. Inpassing is complex vanwege een grote mate van verspreide bebouwing en 
gebruik van het landschap voor recreatie. Het windmolenpark moet daarom mogelijk 
gesplitst worden in enkele afzonderlijke opstellingen. In dit gebied zijn twee locaties geschikt 
voor grootschalige concentratie van windenergie: de contouren van de voormalige 
Middelzee en de kop van de Afsluitdijk. In totaal is in deze gebieden ruimte voor ongeveer 
350 MW. Dit sluit aan bij de verkenning die door het Friese kwaliteitsteam is uitgevoerd21. In 
het zuidwesten van Friesland ligt een Nationaal Landschap. De eigenaren van de huidige 
windmolens daar, die op termijn gesaneerd moeten worden, zouden moeten kunnen 
participeren in het concentratiegebied in het noordwesten indien er gekozen wordt voor 
sanering van windmolens in nationale landschappen. Voor het windmolenpark is een 
aansluiting op het 380 kV net nodig (reeds in het plan van Tennet opgenomen). 
 
Concentratiegebied Flevoland bestaat uit oostelijk en zuidelijk Flevoland en de 
Noordoostpolder. Allemaal windrijke nieuwe grootschalige landaanwinningen met een 
grootschalig en gestructureerd landschap, voornamelijk in gebruik als agrarisch 
productielandschap. Er staan al veel windmolens en er zijn veel ondernemers in 
windenergie. Binnenkort komen er windmolenparken in de Noordoostpolder (400MW) en 
Zeewolde (Zuidlob, 100 MW). Doordat bouw van windmolens al geruime tijd geleden gestart 
is is een zekere mate van wildgroei van windmolens opgetreden. Herstructurering in 
combinatie met opschaling kan de polderstructuur weer zichtbaar maken. Dat wordt 
gewaardeerd door bezoekers en bewoners, en ook door agrariërs mits zij er ook financieel 
baat bij hebben. Saneren en opschalen sluit aan bij het beleid van de provincie Flevoland. Bij 
het zoeken van aanvullende locaties dient rekening gehouden te worden met de 
vrijwaringsgebieden van Oostvaardersplassen en de luchthaven Lelystad. Dan zijn er 
mogelijkheden in het oosten van Flevoland en bij de IJsselmeerdijken. Dit laatste is 
afhankelijk van de bouwmogelijkheden op en bij de waterkering. Ook een groot deel van het 
Markermeer hoort bij de provincie Flevoland. In het gehele concentratiegebied is in totaal 
ruimte voor 1300 MW. 
 
In de kop van Noord Holland waait het gemiddeld harder dan in elk ander gebied van 
Nederland. Windmolens kunnen hier goed renderen. Er staan nu veel verspreide solitaire 
windmolens. Deze zijn nu of op termijn aan vervanging toe. Omdat er van oudsher veel 
agrariërs hebben geïnvesteerd in windenergie, zijn er ook nu veel kleinschalige initiatieven in 
de pijplijn. 
Het gebied is verdeeld in twee landschapstypen (zeekleilandschap en duinlandschap) met 
daar overheen een culturele laag van oude en jonge landschappen in de vorm van vele 
grotere en kleinere polders. Binnen dit gebied is het zeekleilandschap het meest geschikt 
voor grootschalige windmolenparken. Voor de ontwikkeling van een windlandschap is de 

                                                
21

 Fryske Wyn 
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Wieringermeer zeer geschikt vanwege de grootschalige structuur. Naast de 
Wieringermeerpolder is er ruimte voor grootschalige windenergie in de omgeving van Anna 
Paulowna en in West Friesland. In totaliteit is in deze regio ruimte voor 900 MW. Dit sluit 
aan bij de plannen van de provincie Noord Holland. Voor de Wieringermeer wordt al 
gewerkt aan een windplan. Voor de Kop van Noord-Holland zal op korte termijn worden 
nagegaan wat de randvoorwaarden zijn om te komen tot een grootschalig windmolenpark. 
Hierbij zal bij alle stakeholders (agrarische sector, gemeenten, bedrijfsleven etc.) hun 
belangen worden geïnventariseerd. 
Doorontwikkeling van windenergie biedt ook kansen voor de windindustrie, de koppeling 
met wind op zee en kennisontwikkeling rond duurzame energie (ECN in Petten). 
Ontwikkeling van grootschalige windenergie in de Kop van Noord-Holland is alleen mogelijk 
als een oplossing wordt gevonden voor de radarproblematiek. Ook is een aansluiting op het 
380 kV nodig. 
 
Uitbreidingsgebieden 
 
Op veel plekken zijn in Nederland de afgelopen jaren grotere windmolens geplaatst en zullen 
op korte termijn nieuwe grote windmolens worden toegevoegd. Het gaat hierbij om grotere 
windmolens in clusters of lijnopstellingen. Het gaat om relatief moderne grotere 
windmolens met elk een vermogen boven de 1 MW die nog niet aan vervanging toe zijn. 
Draagvlak voor windenergie is er groot en er is kennis over windenergie aanwezig bij 
overheden, grondeigenaren en marktpartijen. In deze concentratiegebieden kan op of 
aansluitend aan terreinen met bestaande windopstellingen ruimte gemaakt worden voor 
uitbreiding met nieuwe windmolens. Vaak is er veel kennis over windenergie bij overheden, 
grondeigenaren en marktpartijen en is er al voldoende bestuurlijk en maatschappelijk 
draagvlak. In enkele gevallen echter zijn recente initiatieven vanwege gebrek aan draagvlak 
gestagneerd en zullen die gereactiveerd moeten worden. 
 
De uitbreidingsgebieden zijn Noord Groningen, Maasvlakte/Haven van Rotterdam, gebied 
rond Noordzeekanaal/haven van Amsterdam, Zeeland en Goeree-Overflakkee. 
 

Het concentratiegebied Noord Groningen is een grootschalig, dunbevolkt zeekleilandschap. 
Het noordelijke deel van dit gebied is groot, leeg en ruimtelijk; het oostelijke deel bij de 
Dollard en Duitse grens is minder grootschalig. Er ligt een zandgebied in. Wel zijn beide 
delen zeer geschikt voor de plaatsing van grote windmolenparken vanwege de maat en 
schaal van het landschap en de windsnelheid. De structuur van het noordelijke gebied wordt 
bepaald door oude dijklichamen evenwijdig aan de kust. De verkaveling dwars op deze 
structuur zorgt voor een grote herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van dit 
landschap. Datzelfde geldt ook voor het gebied ten zuidoosten van Termunterzijl, langs de 
Dollard. 
De windenergiewinning is in dit gebied reeds geconcentreerd in en om de Eemshaven en 
Delfzijl. Er bestaan initiatieven voor windmolens langs de N33 bij Veendam/Menterwolde. 
Deze drie locaties passen binnen het beleid van de provincie Groningen en zouden volgens 
de provincie kunnen uitgroeien tot 750 MW in 2020. Een aansluiting op het 380 kV net is al 
aanwezig. Naast deze locaties zijn er potentiële groeimogelijkheden in het oosten van de 
provincie. In totaal is in Groningen ongeveer 1000 MW mogelijk. 
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De ontwikkeling van windenergie sluit aan op de ambities van Noord-Nederland met 
betrekking tot Energy Valley. Dat is een conglomeraat van energiewinning, 
kennisontwikkeling en regionaal-economische ontwikkeling, die uitzicht biedt op 
economische groei (kenniseconomie, innovatie, educatie) en bijbehorende 
werkgelegenheid. Een belangrijke spin-off voor de regio is de return investment van 
windopbrengsten in de regio. Daarnaast biedt de Eemshaven kansen als doorvoerhaven voor 
offshore windmolens. 
 
De Maasvlakte/Haven van Rotterdam bestaat uit drie verschillende landschapstypen: het 
duinlandschap, het zeekleilandschap en het stadslandschap. Het stadslandschap wordt voor 
een belangrijk deel gevormd door het havencomplex in de monding van de Maas en langs de 
Nieuwe Waterweg. Er wordt telkens verder gewerkt aan schaalvergroting, eerst met 
Maasvlakte I en nu met Maasvlakte II. Hier wordt ruimte gemaakt voor extensieve 
grootschalige industrie en bedrijvigheid. Voor wat betreft grootschalige 
windenergieopwekking wordt vooral gekeken naar de Maasvlakte II. In de haven van 
Rotterdam zelf is wel ruimte voor windenergie, maar alleen in de vorm van kleinschalige 
opstellingen. 
De Maasvlakte II is nog in ontwikkeling. Het wordt een zeer extensief havencomplex, vooral 
vanwege gebruik voor overslag van goederen. De maat en schaal van het gebied lenen zich 
uitstekend voor het plaatsen van grote windmolens. Voor het Rotterdamse havengebied is 
door de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, windsector 
en maatschappelijke organisaties op 5 september 2009 een convenant afgesloten waarin is 
afgesproken om windenergie te laten doorgroeien. Ruim 100 MW kan gerealiseerd worden 
op Maasvlakte II. Dat kan voor 2020 gebeuren wanneer overeenstemming wordt bereikt 
over de mogelijke gevolgen voor de waterstaatswerken aldaar. Ook buiten het Rotterdamse 
havengebied zijn mogelijkheden voor doorgroei van windenergie. Ook hier zal het gaan om 
kleinschalige opstellingen en moet gekeken worden naar mogelijkheden voor mee koppelen 
met industrie en bedrijven (winning en verbruik dicht bij elkaar). Goed afstemmen met 
externe veiligheid, havenactiviteiten en natuur is daarbij van groot belang. 
 
Ook het gebied rond het Noordzeekanaal/haven van Amsterdam biedt in potentie 
mogelijkheden voor grootschalige windenergie. Nadere studie zal uit moeten wijzen of dit 
daadwerkelijk kan vanwege de aanvliegroute van Schiphol. 
 
In Zeeland kan het veel en hard waaien. Dat is met name het geval langs de open wateren. 
Zeeland wordt – gezien het grootschalige open landschap – beschouwd als één 
concentratiegebied. Alle windmolenopstellingen moeten daarom niet alleen afzonderlijk, 
maar ook ten opzichte van elkaar bekeken worden. Gezien de openheid van het landschap is 
het gebied zeer geschikt voor windenergie. Op dit moment staat al veel windvermogen op 
Noord-Beveland, op de Oosterscheldedam, in het Sloegebied en langs het kanaal van Gent 
naar Terneuzen. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 200 MW in middelgrote 
windmolenparken. Een deel van deze molens is aan vervanging toe. Vervanging betekent 
opschaling. Dat is onder andere het geval langs de Kreekraksluizen. Opschaling is alleen 
mogelijk als er een oplossing is voor de radarproblematiek. Daarnaast zijn er 
doorgroeimogelijkheden in Zeeuws Vlaanderen (kanaalzone) en op de eilanden in de 
monding van de Oosterschelde. Er zijn initiatieven voor windmolens op waterkeringen en 
waterwerken mits overeenstemming wordt bereikt over de veiligheid van 
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waterstaatswerken. Ook zijn er kansen voor windmolens in combinatie met spoorwegen 
(proef van Prorail in het Sloegebied). Doorgroei naar in totaal 500 MW is mogelijk in Zeeland. 
 
Goeree-Overflakkee is een eiland in de Nederlandse delta. Het is verbonden met de andere 
eilanden door dammen aan de kop van het eiland: de Brouwersdam en de Haringvlietdam. 
De kop van het eiland is een duingebied, het oostelijk deel is een zeekleilandschap: 
grootschalig en open. Momenteel staat er een aantal clusters van windmolens in en nabij 
havens en langs de dijk. Deze plaatsing wordt door velen gewaardeerd. Maat en schaal van 
de windmolens passen goed in dit landschap. In het grootschalige open landschap staan ook 
enkele solitaire windmolens. Opschaling van deze molens in combinatie met nieuwe 
initiatieven biedt doorgroeimogelijkheden. Ook zijn windopstellingen mogelijk bij de 
Haringvlietdam, bij de Volkerraksluizen, de Philipsdam en de Brouwerdam. Deze 
windopstellingen in open landschap, op de dammen en op de zeeweringen zullen in 
combinatie met elkaar en met de opstellingen in Zeeland moeten worden bekeken. 
Doorgroei naar 250 MW op en rond Goeree-Overflakkee is mogelijk. 
 
Ontwikkelingsgebieden 
 
Tot slot zijn er concentratiegebieden voor windmolenparken waar tot nu toe geen of (zeer) 
weinig windmolens werden geplaatst. Dat kan zijn vanwege overheidsbeleid, om redenen 
van gebrek aan initiatieven of omdat businesscases niet rond te krijgen waren of omdat de 
verbinding met gebiedsontwikkeling nog niet werd gelegd. Ook was er soms te weinig 
draagvlak. Gezien de openheid en schaal van het landschap, zijn ze echter ruimtelijk gezien 
geschikt voor grote windmolenparken. In deze concentratiegebieden zullen draagvlak en 
coalities (vaak) nog gevormd moeten worden. Ook zal aanvullend onderzoek nodig zijn om 
scherper inzicht te krijgen in de kansen, nadere locatiekeuzen, eventuele belemmeringen en 
mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling, bijv. in economisch opzicht. De 
ontwikkelingsgebieden zijn de Veenkoloniën, het IJsselmeer/Markermeer en West Brabant. 
 
De Veenkoloniën kent twee landschapstypen: zandlandschap en veenlandschap. Het 
zandlandschap heeft een kleinschaliger karakter dan het veenlandschap. Het veenlandschap 
kenmerkt zich door een grootschalige, rationele en geometrische verkaveling ontstaan door 
veenontginningen. Het gebied is dunbevolkt en heeft relatief lage natuurwaarden. De schaal 
en geometrische structuur bieden een goed landschappelijk aanknopingpunt voor het 
plaatsen van windmolens in een grid. Een accent zou kunnen worden aangebracht door de 
oorspronkelijke verdedigingslinie, die in dit gebied ligt, zichtbaar te maken door windmolens. 
Op die manier wordt de linie nieuw leven ingeblazen. Vooral in het noordelijke deel van de 
Veenkoloniën waait het hard en daarmee is het een geschikt gebied voor windmolenparken. 
Er is ruimte voor 400 MW. 
Op dit moment staan er nog geen windmolens. Er zijn wel een aantal initiatieven bij 
Coevorden en Emmen. De kansen voor ontwikkeling van grote windmolenparken kunnen 
worden vergroot door meekoppeling met landbouw (biomassa), mogelijkheden voor nieuwe 
natuurontwikkeling en combinaties voor energie met industrie. Interessant is de koppeling 
met windopstellingen over de grens in Duitsland. Ontwikkeling zou bovendien kunnen 
passen in de profilering van Energy Valley. Het Projectbureau voor de Veenkoloniën, een 
samenwerkingsverband in de regio, kan een belangrijk rol spelen bij het samenbrengen van 
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partijen en bij het verkrijgen van draagvlak voor dit project. Voor de ontwikkeling van het 
windmolenpark is een aansluiting op het 380 kV net nodig. 
 
Het Markermeer en IJsselmeer zijn grote open wateren. De landschappelijke structuur is 
zeer open en grootschalig. Het gehele gebied is op te delen in verschillende eenheden: 
IJmeer (stedelijke uitloop), Markermeer (met name recreatie) en het IJsselmeer van de 
Houtribdijk tot en met de Afsluitdijk. Dit gebied wordt vooral voor scheepvaart en visserij 
gebruikt. De randen van het gebied worden gevormd door oude dijken (oud landschap) en 
nieuwe dijken van jong landschap: Flevopolder, Noordoostpolder en de 
Wieringermeerpolder. 
Vooral het Markermeer biedt perspectief als zoekruimte voor de ontwikkeling van een 
grootschalig windmolenpark. Er is veel windpotentie en ruimte en er kan worden 
meegekoppeld met de plannen en realisatie voor verbetering van de waterkwaliteit, andere 
vormen van recreatie, uitwerken van de gevolgen van het Deltaprogramma en het realiseren 
van duurzame energie, in het bijzonder windenergie. Door in het Markermeer bij de 
Houtribdijk een grootschalig windmolenpark te ontwikkelen kan een grote bijdrage geleverd 
worden aan een duurzame nationale energiehuishouding. 
Voor wat betreft het IJsselmeer passen de windmolens vooral bij de nieuwe dijken. Er zijn al 
(plannen voor) windmolenparken op of aan deze dijken: langs de Flevopolder, langs de 
Noordoostpolder, langs de Wieringermeerdijk en de Afsluitdijk. In tegenstelling tot het 
Markermeer (waar een windmolenpark in het water ontwikkeld zou kunnen worden), 
zouden in het IJsselmeer vooral de dijken optimaal benut moeten worden. Een park van 500 
MW in het Markermeer is ruimtelijk gezien mogelijk. Bij ontwikkeling moet rekening worden 
gehouden met de hogere (onderhouds- en aansluitings-)kosten van bouwen in water ( 
KEMA, kosten en baten in de 10 verschillende zoekegebieden, 25 mei 2010). De 
mogelijkheden in de gebieden rondom het IJsselmeer zijn meegenomen bij de 
desbetreffende concentratiegebieden. 
 
Het concentratiegebied West Brabant kent verschillende landschappelijke eenheden: 
grootschalig kleilandschap ten noorden en zandlandschap in het zuiden van het gebied. De 
overgang van zand naar klei wordt gemarkeerd door de verstedelijkte band van Bergen op 
Zoom/Roosendaal/Etten-Leur/Breda. Het kleigebied is omsloten door open wateren: 
Oosterschelde, Volkerrak en Hollands Diep. Er zijn kansen in dit concentratiegebied vanwege 
de transformatie van het kleigebied van open productielandschap (waarop suikerbieten 
worden geproduceerd) naar infralandschap met bijbehorende functies: distributie, industrie, 
glastuinbouw, overslag en logistiek. Vervoer en distributie vormen de (nieuwe) identiteit van 
dit gebied. 
Kenmerkend zijn de vele infrastructuren die door dit gebied lopen: snelwegen, Rijn-
Scheldekanaal en railinfrastructuur (waaronder de HSL). Deze infrastructuren worden 
geaccentueerd door grootschalige kunstwerken zoals de HSL brug over het Hollands Diep, de 
Philipsdam en het complex van de Volkerraksluizen. Deze transportverbindingen en 
grootschalige kunstwerken zijn landschappelijk gezien uitermate geschikt voor plaatsing van 
grote windmolens. Dit geldt ook voor de dijken van de open wateren. Het waait hier bijna 
even hard als aan de kust. De verdere uitwerking dient zijn beslag te krijgen in de MIRT-VAR 
(Verkenning Antwerpen Rotterdam) verkenning. 
Ook grote bedrijventerreinen (Moerdijk, Dinteloord, etc.) zijn zeer geschikt voor de plaatsing 
van grote windmolens. Anderzijds zijn potenties aanwezig voor doorontwikkeling van de 



59 
 

natuurruimte van de Biesbosch. De regio biedt mogelijkheden voor 400 MW. Voor bepaalde 
delen van de regio zal een oplossing gevonden moeten worden voor de problematiek met 
radar en waterstaatswerken. 
 
Door alleen te kijken naar de individuele gebieden en plannen die er zijn met betrekking tot 
uitbreiding en opschaling is het mogelijk de extra opgave van 3000 MW in de bovenstaande 
concentratiegebieden te realiseren. Omdat echter een aantal van bovengenoemde 
concentratiegebieden op redelijk korte afstand van elkaar ligt en omdat de nieuwe generatie 
windmolens een grote ruimtelijke impact heeft wordt voorgesteld te starten met een 
landschappelijk samenhangend ontwerp in de typische landschappen van Noord-Nederland, 
IJsselmeer/ Markermeer (inclusief de randen en de Kop van Noord-Holland) en de Hollandse 
delta (Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en waterstaatswerken en West-Brabant). Dit 
ontwerpend onderzoek moet vooral komen tot samenhangende ruimtelijke kwaliteiten voor 
deze drie landschappen. 
 
 

B. Inpassingsgebieden 
 
Inpassingsgebieden zijn alle gebieden buiten de concentratiegebieden en 
vrijwaringsgebieden. Het gaat in principe om gebieden die zeker, gelet op windaanbod, 
kansrijk zijn maar waarbij nadrukkelijk naar het landschap gekeken moet worden gekeken 
voor wat betreft aantal windmolens en de hoogte. In zijn algemeenheid betreft het 
kleinschalige landschappen. Hierbinnen is echter nog een grote diversiteit te onderscheiden. 
De meest geschikte plekken binnen de inpassingsgebieden zijn bedrijventerreinen en 
agrarische productielandschappen. Ook langs lange infrastructuurlijnen van weg, water en 
spoor zijn mogelijkheden. Deze omgevingen vertonen de meeste verwantschap met de 
uitstraling van windmolens. Voorkeur voor plaatsing in dit type locaties voorkomt 
verrommeling in het overige landschap. Deze kleine windmolenparken, die vooral bedoeld 
zijn voor regionale initiatieven en bedrijven die zelfvoorzienend willen zijn, dienen zorgvuldig 
te worden ingepast in het bestaande landschap. Anders dan bij de grote windmolenparken 
vormen de kleine windmolenparken geen eigen landschap. Het aantal en de hoogte van de 
windmolens zal per inpassingslocatie verschillen. 
 
Gezien het feit dat het windrendement in een aantal regio’s minder is zou men mogelijk 
willen kiezen voor hoge windmolens. Hier zal zeer terughoudend mee om moeten worden 
gegaan omdat grote, hoge windmolens van grote afstand zichtbaar zijn en niet overal in het 
landschap passen. 
 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat de concentratiegebieden primair bedoeld zijn om 
de doorgroeimogelijkheden van wind op land te realiseren. Inpassingsgebieden zouden voor 
grootschalige windenergie in aanmerking kunnen komen als de nationale ambities hoger 
worden of als realisatie in concentratiegebieden tot lagere windopbrengsten leidt dan 
aanvankelijk gedacht. 

 
C.  Vrijwaringsgebieden 
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Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat een aantal gebieden feitelijk kansloos is voor het 
plaatsen van windmolens: juridische belemmeringen en aspecten van veiligheid maken het 
plaatsen van grote windmolens onmogelijk. Op nationaal niveau gaat het daarbij om de 
Waddenzee en om locaties op en nabij militaire- en burgerluchthavens, hun aanvliegroutes 
en in gebieden onder laagvliegroutes. Plaatsing zou erg lastig zijn vanwege wet en 
regelgeving. 
 
Daarnaast kent Nederland een aantal gebieden met zeer bijzondere natuur- en 
landschapskwaliteiten die maatschappelijk en economisch breed gekoesterd worden. 
Bijvoorbeeld vanwege de uniciteit van een dergelijk gebied in internationaal opzicht en 
vanwege bijzondere natuur- of landschapskenmerken. Het opstellen van grootschalige 
windenergie staat hier, ondanks de mogelijke geschiktheid ten gevolge van windaanbod en 
maat en schaal van het landschap, haaks op deze kenmerken. Het gaat om gebieden die in 
het bestaande beleid reeds een zekere planologische bescherming genieten en waar daarom 
van belemmeringen sprake is. Denk hierbij aan de Nationale Landschappen en Natura2000 
gebieden. Overigens leert een nadere bestudering van de Nationale Landschappen dat er 
grote verschillen zijn binnen deze categorie. Mogelijk dat voor windenergie een nadere 
differentiatie moet worden aangebracht. 
Tegen deze achtergrond en gelet op de verwachte capacitaire mogelijkheden voor 
windenergie van de concentratiegebieden wordt er hier voor gekozen de hier bedoelde 
gebieden te vrijwaren van plaatsing van windmolens: vrijwaringsgebieden. Met dit 
onderscheid wordt tegemoet gekomen aan de breed gevoerde discussie over de mate van 
concentratie van windmolens: tegenover de grootschalige windparken, waar nieuw 
landschap wordt gecreëerd, de vrijwaringsgebieden, waar de kwaliteiten van het bestaande 
landschap behouden en versterkt en in elk geval onaangeroerd zullen worden. Door deze 
gebieden te vrijwaren van grootschalige windopstellingen kan de aandacht en energie 
volledig gericht worden op de realisering van grote en kleine windmolenparken elders in 
Nederland. 
Definiëring en afbakening van vrijwaringsgebieden zal gebeuren in het kader van de 
Structuurvisie wind op land. 
 
 

4.3 Beleidskader 

 
In de afgelopen jaren is in diverse provincies hard gewerkt om een substantiële bijdrage te 
leveren aan de realisering van windenergieprojecten. Binnen de huidige set aan 
randvoorwaarden en instrumenten lijkt de grens bereikt. Er is meer nodig: we moeten nu 
werken aan de duurzame energievoorziening van morgen. Dat betekent dat er nu keuzes 
gemaakt moeten worden. Het vergt het zoeken naar integrale oplossingen. De nationale 
urgentie moet ook een regionale urgentie en ambitie zijn. Met dit perspectief wordt een 
belangrijke stap gezet. Met respect voor het Nederlandse landschap kan door de 
ontwikkeling van windmolenparken in een substantieel aandeel van de duurzame 
energievoorziening worden voorzien. Om de doorgroei van windenergie op land te 
realiseren zullen echter een aantal zaken moeten gebeuren. 
 
1. Visie op nationaal niveau 
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Kiezen voor grootschalige windmolenparken vergt een nationale visie op windenergie. Het 
vigerende ruimtelijke beleid voor de plaatsing van windenergie is gebaseerd op de Nota 
Ruimte. Hierin worden alleen algemene kaderstellende uitspraken gedaan over de plaatsing 
van windmolens. Dit beleid is sterk ingekleurd door het bestuursconvenant BLOW; het biedt 
echter - zowel kwantitatief als kwalitatief - te weinig houvast voor de ambitieuze opgave. 
Het ontbreekt aan de noodzakelijke keuzes ten aanzien van waar en onder welke 
voorwaarden grootschalige windenergie kan worden ontwikkeld en waar (grootschalige) 
windmolenparken ongewenst zijn. 
 
 Het huidige ruimtelijke beleid bevat daarnaast ook onvoldoende stimulans om grootschalige 
windmolenparken te initiëren, terwijl dat efficiënter is (minder aansluitingen op het 
elektriciteitsnetwerk, rendement overheidsinvesteringen) en ten goede komt aan de 
ruimtelijke kwaliteit. Het Ruimtelijk Perspectief vormt een bouwsteen voor politieke en 
maatschappelijke discussie, met als doel op nationaal niveau keuzes te kunnen maken waar 
en hoe doorgroei van windenergie op land mogelijk is en waar niet. 
 
Met het WRO-instrument rijksstructuurvisie kunnen op rijksniveau de benodigde ruimtelijke 
kaders en doelstellingen worden vastgelegd. Ook de gevolgen voor andere beleidsvelden 
zoals radar, waterstaatswerken en natuur moeten daarbij in beeld worden gebracht. Een 
rijksstructuurvisie creëert duidelijkheid voor initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties 
en medeoverheden over waar wel en waar niet en onder welke randvoorwaarden plaatsing 
van windmolenparken mogelijk en wenselijk is. De onderbouwing van windlocaties op 
regionaal en lokaal niveau wordt hierdoor vergemakkelijkt, omdat kan worden verwezen 
naar de afweging nut/noodzaak/belang (inclusief PlanMER) op nationaal niveau. 
 
Met een structuurvisie wordt, indien nodig, een juridische basis geboden voor (getrapte) 
planologische doorwerking naar provincies via een AmvB. Dit kan ondermeer gebruikt gaan 
worden voor het vastleggen van concentratiegebieden en vrijwaringsgebieden. Een 
structuurvisie vormt daarmee de basis voor de afstemming van het beleid tussen Rijk, 
provincies en gemeenten. De uitvoeringsparagraaf van de nationale structuurvisie geeft 
voorts aan hoe grote windmolenparken gerealiseerd gaan worden, bijvoorbeeld met 
subsidies, stimuleringsprogramma’s, afspraken en informatie. 
 
Tenslotte is een integrale ruimtelijke visie nodig om op rijksniveau een 
rijksinpassingsprocedure ruimtelijk te onderbouwen. Die procedure staat het Rijk ter 
beschikking voor windmolenparken groter dan 100 MW. 
 
Op basis van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat een nationale ruimtelijke visie 
(rijksstructuurvisie) op de ontwikkeling van windenergie noodzakelijk is. Het geeft de 
duidelijkheid over waar en waar geen grootschalige windenergie. Gezien de schaal en 
complexiteit van de opgave moet het voortouw voor grootschalige windmolenparken bij het 
rijk komen te liggen. 
 
2. Provincies 
Het initiatief voor de inpassingsgebieden is en blijft bij de provincies. Daar waar de 
provincies nog geen ruimtelijke visie hebben zal gevraagd worden om deze op korte termijn 
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te maken en daarbij rekening te houden met de ontwerpcriteria zoals deze genoemd zijn 
inpassingsgebieden. 
 
3. Instrumentarium ter versnelling 
De rijks- en provinciale coördinatieregeling draagt bij aan de doorzettingsmacht van Rijk en 
provincies. Door dit instrument krijgen deze overheden de bevoegdheid om alle 
vergunningen tegelijk in procedure te brengen en inpassingsplannnen op te stellen. 
 
In de Crisis- en Herstelwet is een provinciale coördinatieregeling opgenomen die regelt dat 
provincies de regie kunnen nemen bij windmolenparken tussen de 5 en 100 MW. 
Provinciebesturen zijn hierdoor bevoegd om alle benodigde besluiten te nemen om een 
windmolenpark te realiseren. Daarbij hoort onder andere de vaststelling van een provinciaal 
inpassingsplan. 
 
In de elektriciteitswet is geregeld dat windmolenparken met een vermogen groter dan 100 
MW in aanmerking komen voor de rijkscoördinatieregeling. Dat betekent dat 
initiatiefnemers van dergelijke projecten een verzoek bij het ministerie van EZ kunnen 
indienen om een rijksinpassingsprocedure op te starten. Met deze procedure wordt het 
vergunningentraject gestroomlijnd (door vergunningenprocedures te bundelen) en daarmee 
sterk verkort. In een dergelijke situatie stelt het Rijk het inpassingsplan vast voor het 
betreffende windmolenpark. 
 
4. Regionale samenwerking 

Visie en regie op nationaal niveau kan niet zonder regionale samenwerking. In de 
voorgestelde concentratiegebieden zal het gesprek gestart moet worden met alle 
stakeholders om te komen tot samenwerking en een akkoord te bereiken over de belangen 
aangaande windenergie en gebiedsontwikkeling. Wie die stakeholders zijn kan per gebied 
verschillen. Vanwege urgentie en complexiteit zal het Rijk in deze gebieden het voortouw 
nemen voor het overleg. Hierbij zal in de herstructureringsgebieden vooral aandacht moeten 
zijn voor bestaande windturbine eigenaren. In die concentratiegebieden waar al volop wordt 
gewerkt aan de realisatie van windmolenparken zal het Rijk vooral aansluiten bij de 
bestaande samenwerkingsverbanden. Voor alle gebieden geldt dat het draait om 
samenwerking en maatwerk. 
 
Voor de concentratiegebieden zullen regionale visies moeten worden geformuleerd. Voor 
uitbreidingsgebieden zullen deze er waarschijnlijk minder complex uit zien dan van voor 
gebieden waar de ontwikkeling van windmolens nog moet starten. In 
herstructureringsgebieden zal naar de bestaande gebieden moeten worden gekeken in 
relatie tot mogelijk nieuw te ontwikkelen gebieden. 
 
Onderdeel van alle processen is om een goede match te vinden tussen rijksurgentie en 
regionale ambitie en op welke elementen zich kansen en bedreigingen aandienen. Dat kan 
uitmonden in gebiedsvarianten, waarbij aandacht is voor de regionale economie, het 
landschapsontwerp, participatie en het ruimtegebruik in de regio, op basis waarvan 
verschillende mogelijkheden voor windmolenparken en de gevolgen daarvan in beeld 
kunnen worden gebracht. 
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4.4 Specifieke instrumenten 
 

Financiële participatie 
Financiële participatie kan positief bijdragen aan het draagvlak van grootschalige 
windmolenparken. Een agrarisch ondernemer met een windmolen op zijn erf ervaart geen of 
nauwelijks last van zijn windmolen, omdat daar financiële opbrengsten tegen over staan. In 
de studie ‘participatie in windenergieprojecten’ (SenterNovem, 2009) worden allerlei 
manieren van financiële participatie beschreven. Deze passen in principe binnen twee 
hoofdvormen van financiële participatie, namelijk: participatie met risico en zeggenschap en 
participatie met weinig risico en geen of beperkte zeggenschap. Laatstgenoemde vorm van 
participatie is nog volop in ontwikkeling en past bij de behoefte van overheden om burgers 
in de omgeving te betrekken bij windprojecten en zodoende het draagvlak te vergroten. Dit 
wordt ook wel gebiedsgeoriënteerde financiële deelneming genoemd. Naast informatie over 
participatievormen bestaat bij veel partijen behoefte aan praktische informatie hoe dit 
vervolgens gestalte kan worden gegeven en met welke financiële en juridische aspecten men 
te maken krijgt. Gedacht kan worden aan een handreiking en/of actieve ondersteuning op 
projectniveau. 
 
Financiële opbrengsten 
Financiële participatie kan het draagvlak vergroten, maar is specifiek gericht op partijen die 
willen en kunnen participeren in windmolenparken. Afgezien van hogere OZB-inkomsten en 
leges ontbreekt het op dit moment aan een (generieke) stimulans die aan gemeenten of een 
groep inwoners van een bepaald gebied ten goede komt. De gebiedsgebonden bijdrage die 
door de provincie Flevoland wordt gehanteerd is hierop een uitzondering. Vooral gemeenten 
hebben behoefte aan informatie op het gebied van economische opbrengsten, omdat deze 
dikwijls een doorslaggevende rol spelen bij het lokale draagvlak voor windenergie. 
 
Gebiedsontwikkeling 
Wanneer de ontwikkeling en realisatie van windmolens opgepakt gaat worden als onderdeel 
van gebiedsontwikkeling zullen de kosten en baten ook breder bekeken moeten worden. 
Naast de ontwikkeling van windmolens kan het gaan om de aanleg en/of verlegging van 
wegen, aanplant bomen, ontwikkeling van kassen, etc. 
 
Rentabiliteit 
Er zal geen enkel windmolenpark ontwikkeld worden waar de rentabiliteit negatief is. Naast 
participatie en opbrengsten zal ook kritisch naar de kosten moeten worden gekeken. 
Windmolens in het water zijn bijvoorbeeld duurder dan windmolens op het land. Ook de 
huidige SDE regeling werkt differentiërend. In windarme gebieden is het lastig om, met 
huidige lage prijzen voor elektriciteit rendabele projecten te krijgen. Wanneer uitgegaan 
wordt van gebiedsontwikkeling zullen meerdere kosten en baten tegen elkaar moeten 
worden afgewogen. 
 
Herstructurering/sanering  
Bij de realisatie van grote windmolenparken wordt steeds vaker een relatie gelegd met het 
opschalen en saneren van bestaande (oude) windmolens in de omgeving. Het afbreken van 
oude molens en daarvoor in de plaats bouwen van nieuwe molens kan de ruimtelijke 
kwaliteit immers sterk verbeteren. Per saldo wordt meer energie met minder (maar grotere) 
windmolens opgewekt. Met de eigenaren van bestaande molens worden afspraken 
gemaakt. Zij krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid (financieel) te participeren in het nieuwe 



64 
 

windmolenpark op voorwaarde dat de oude molen (op termijn) wordt verwijderd. In 
provincies en gemeenten waar al veel molens staan is herstructurering en opschaling 
belangrijk voor het regionale draagvlak voor de ontwikkeling van grootschalige 
windmolenparken. Er zijn en worden ervaringen opgedaan met deze manier van werken. De 
huidige werkwijze, het maken van afzonderlijke afspraken met windmoleneigenaren wordt 
als omslachtig en weinig effectief ervaren. Er zal dan ook worden nagegaan of er andere 
instrumenten mogelijk zijn. 
 

 
4.5 Overgang 
 
De verdeling in concentratiegebieden, inpassingsgebieden en vrijwaringsgebieden betekent 
ook dat er op termijn een herschikking van plaatsing van windmolens wordt voorgesteld in 
bepaalde regio's. In inpassingsgebieden wordt het huidige beleid voortgezet. Dat wil zeggen 
dat gemeenten en provincies verantwoordelijk zijn voor het aangeven van waar windenergie 
kan worden gerealiseerd. De herschikking bestaat enerzijds uit bundeling en opschaling van 
bestaande en nieuwe initiatieven. Dit kan plaatsvinden in combinatie met 
sanering/herstructurering in inpassingsgebieden en in vrijwaringsgebieden. Er staan nu 
ongeveer 2000 windmolens in Nederland. Deze hebben samen ongeveer 2000 MW 
opgesteld vermogen. In aanvulling op bestaande plannen en initiatieven en rekening 
houdend met veroudering is tot omstreeks 2020 nog ongeveer 3000MW extra nodig. In de 
periode tot 2020 wordt gegroeid naar een nieuwe verdeling over land van hogere 
windmolens met grotere vermogens in grotere windmolenparken. De herschikking zal 
geleidelijk plaatsvinden en levert meer vermogen en meer opbrengst met minder 
windmolens. Dat betekent niet dat gestopt wordt met de projecten in de pijplijn. In de 
concentratiegebieden zal waar mogelijk voorgesorteerd worden op de plaatsingsstrategie 
van concentreren. Voor de vrijwaringsgebieden geldt dat nieuwe initiatieven voor die 
locaties moeten worden ontmoedigd. Bestaande opstellingen moeten straks niet meer ter 
plekke vervangen worden. 
 
Concentratiegebieden 
 
Veel pijplijnprojecten liggen in of bij concentratiegebieden. Waar mogelijk zullen deze 
projecten gebundeld worden in grootschalige regionale projecten, zonder de bestaande 
vergevorderde initiatieven te frustreren. Projecten die niet gefrustreerd moeten worden zijn 
die projecten die al te ver gevorderd zijn in procedure of waarbij de financiën inmiddels zijn 
opgelopen. 
Bundeling van pijplijnprojecten geldt voor herstructureringsgebieden zoals de kop van 
Noord-Holland en Noordwest Friesland (in combinatie met zuidwestelijk deel van Friesland), 
maar ook voor een ontwikkelingsgebied als West Brabant. Deze strategie moet er toe 
bijdragen dat bundeling in grootschalige windmolenparken succesvol wordt. Zoals 
beschreven zullen in een aantal concentratiegebieden ook windmolens gesaneerd en/of 
geherstructureerd moeten worden. Dat zal in een gebiedsgerichte aanpak worden 
meegenomen. Initiatiefnemers en windmoleneigenaren zouden hun windmolen niet kwijt 
moeten raken zonder zicht te hebben op (participatie in) een nieuwe windmolen. 
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Inpassingsgebieden 
 
De pijplijnprojecten die kansrijk zijn en in inpassingsgebieden liggen worden op basis van 
deze visie niet belemmerd. Ze kunnen als ze passen binnen provinciaal en gemeentelijk 
beleid gewoon doorgang vinden. Voor nieuwe projecten moet gezien de discussie over 
landschappelijke inpassing nagegaan worden of windenergie op die plek wenselijk is. Om de 
regio’s te helpen zal het Rijk helpen met het opstellen van ontwerpprincipes gericht op 
bedrijfscomplexen en infrastructuur. Aan de hand hiervan kan lokaal gekeken worden wat er 
het beste op die plek kan. Deze principes kunnen verschillen naar gelang het type regio en 
bestaan bijvoorbeeld uit suggesties voor hoogte, eenheid, hoeveelheid windmolens, 
combinatiemogelijkheden met andere functies en dergelijke. Waar mogelijk zal ook in de 
inpassingsgebieden gekeken worden of uitbreiding gepaard kan gaan met sanering 
/herstructurering van oude opstellingen of opschaling. 
 
Vrijwaringsgebieden 
 
In de vrijwaringsgebieden staan nu enkele (verouderde) windmolens. Als duidelijk is wat de 
afbakening van de vrijwaringsgebieden is, zal gestreefd worden om bestaande molens op 
termijn te saneren. Dit zal gebeuren in combinatie met de ontwikkeling van een 
concentratiegebied (bijvoorbeeld: windmolens saneren in Nationaal Landschap Zuidwest 
Friesland en bundelen in concentratiegebied Noordwest Friesland). In sommige gevallen is 
deze combinatie niet mogelijk. In deze gevallen zal gekeken worden naar participatie in 
andere windmolenparken of het aanbieden van alternatieve locaties. 
 
Ook zijn er enkele pijplijnprojecten in vrijwaringsgebieden die al lange tijd in voorbereiding 
zijn. Voor deze projecten zal per project worden bekeken of stopzetting van de procedure 
reëel is. 

 
 
4.6 Nadere uitwerkingen 
 
Een aantal thema’s behoeft nadere uitwerking in het kader van de op te stellen 
Structuurvisie wind op land. 

 in enkele concentratiegebieden zal het Rijk nadrukkelijk keuzes moeten maken. 
Het gaat hierbij vooral om het oplossen van ruimtelijk knelpunten zoals radar, 
natuur en waterstaatswerken. 

 In voorliggend Ruimtelijk Perspectief wordt voorgesteld de Nationale 
Landschapen en de Natura2000 gebieden op land te vrijwaren van grootschalige 
windenergie. In het kader van de structuurvisie zal worden nagegaan of 
differentiatie in Nationale Landschappen uitvoerbaar en wenselijk is. 

 Bij de uitwerking dient ontwerpend onderzoek naar landschappelijke uitdagingen 
(zoals nieuwe energielandschappen) met betrokkenheid van de provinciale 
bouwmeesters of kwaliteitsteams en de rijksadviseur voor het landschap een 
prominente plek te krijgen. Dit zal vooral moeten gebeuren op het niveau van de 
landsdelen: Noord Nederland/Waddenzeegebied, IJsselmeer/Markermeer en 
Zuidwestelijke Delta (Zeeland, Zuidhollandse eilanden en West Brabant). 
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  Bij de uitwerking zal zeker voor de vrijwaringsgebieden, maar vooral ook voor de 
herstructurering in inpassings- en concentratiegebieden gekeken moeten worden 
hoe de herstructureringsopgave wordt opgepakt en invulling zal krijgen. 

 Bij het opstellen van de businesscase behoeven de kosten die aan rijkseigenaren 
van grond en infrastructuur, zoals Rijkswaterstaat en de Dienst der Domeinen 
moeten worden betaald, een integrale beoordeling. 

 Communicatie (informatievoorziening aan betrokkenen) en participatie 
(deelnemingsmogelijkheden voor betrokken) zullen nadrukkelijk bij de nadere 
uitwerking van de elf concentratiegebieden aandacht behoeven. 


