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Voorwoord 

 
Drie opmerkingen vooraf. 

 

Op de eerste plaats de urgentie. 

Energie is een dagelijkse levensbehoefte van allen. Zonder energie staat alles stil, 

houdt alles op. De wijze waarop een samenleving de energievoorziening heeft 

geregeld is een basale en collectieve aangelegenheid. Dat geldt des te meer voor 

duurzame energie, omdat we daarbij ook rekening houden met de 

energiebehoefte van toekomstige generaties. Het gaat niet aan om nu te 

genieten en onszelf waarde toe te eigenen en de lasten af te wentelen. Dat is een 

kwestie van beschaving. Onze kennis van de kwalijke effecten van het gebruik van 

fossiele energiedragers en de wens tot behoud van welvaart en welzijn, dwingen 

ons tot keuzen die individueel of lokaal pijn gaan doen, maar collectief het 

nationale voortbestaan verzekeren. In dit licht is het niet de vraag óf, maar hóe 

windenergie als duurzame energiedrager maximaal kan worden benut in 

Nederland. 

 

Op de tweede plaats: dit perspectief gaat alleen over wind op land. 

Twee veelgehoorde vragen in dit verband zijn 'waarom windenergie en niet 

andere duurzame energiedragers?' en 'waarom op land en niet alle windmolens 

op zee plaatsen?'. Het antwoord is een kwestie van praktisch en verantwoord 

handelen. De windmolen is een technologie die we kennen én het is op dit 

moment de meest rendabele vorm binnen de mix aan duurzame energiedragers. 

Doen, dus – en dat sluit niet uit dat in de komende jaren ook met kracht aan de 

ontwikkeling van andere duurzame energiedragers moet worden gewerkt. Voor 

wind op zee geldt: de plaatsing van windmolens op land is de komende jaren nog 

stukken goedkoper dan plaatsing op zee. Windenergie is schoon, goedkoper dan 

andere duurzame energiedragers, onuitputtelijk en vrijwel altijd beschikbaar. Het 

is een kans voor open doel. We zouden dus wel gek zijn als we nu in Nederland 

niet kiezen voor wind!  

 

 

 

 

 

 

 

Op de derde plaats: grootschalig versus kleinschalig. 

Dit perspectief gaat over ruimte voor grote windmolens op land in grootschalige 

geconcentreerde opstellingen, zoals een windpark. Dat is efficiënt en betekent 

ook dat andere delen van Nederland kunnen worden gevrijwaard van grote 

windmolens. Daarmee kan aan de nationale taakstelling voor duurzame energie 

worden voldaan en is het bij uitstek een primaire verantwoordelijkheid van 

overheden. Dat sluit niet uit dat ook op kleinere schaal initiatieven (kunnen) 

worden ontplooid. Die bewijzen dat ook van onderop verandering en verbetering 

mogelijk is. Misschien levert dat op korte termijn nog niet zoveel kWh op, maar 

doordat in principe iedereen kan meedoen aan de oplossing, stimuleren 

kleinschalige, lokale initiatieven wel het draagvlak voor duurzame energie. 

Duurzame energie als maatschappelijke opgave is dus een kwestie van én-én: de 

overheid aan zet voor grootschalige voorzieningen en de burger aan zet voor 

kleinschalige initiatieven.   
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SAMENVATTING 

 
Is er ruimte voor meer windmolens op land? Zo ja, waarom daar en niet elders? 

En als daarvoor gekozen wordt, hoe zou doorgroei van windenergie op land 

gerealiseerd kunnen worden? 

  

In dit Ruimtelijk Perspectief worden deze vragen verkend en beantwoord. De 

behoefte hieraan wordt breed gedragen en de urgentie om van rijkszijde met een 

lange termijnvisie voor windenergie op land te komen is groot. Daarbij komt dat 

er nauwelijks twijfel is aan de relevantie van windenergie op land. Op de eerste 

plaats is de bevolking overwegend pro windenergie. Op de tweede plaats is de 

windmolen een technologie die we kennen en die we in ons windrijke land 

intensiever moeten inzetten om onze energiehuishouding te verduurzamen. 

Bundelen van grote windmolens in windparken is een zinvol ruimtelijk principe 

om het schrikbeeld van verdere spreiding van grote windmolens over het land te 

voorkomen. Groot is in dit verband een windmolen met een ashoogte van 120 

meter en een vermogen van 4,5 MW.  

 
Grootschalige windparken (> 100 MW per windpark, d.w.z. meer dan 20 grote 

windmolens) in 19 zorgvuldig geselecteerde nationale concentratiegebieden 

vormen de oplossing. De selectie is gemaakt op basis van de windrijkheid van de 

gebieden, de aanwezigheid van een hoogwaardig elektriciteitsnetwerk, de 

aanwezigheid op dit moment van windmolens of plannen daartoe en de 

mogelijkheid om werk met werk te maken vanwege geplande rijksinvesteringen. 

De 19 concentratiegebieden zijn: 

a) Saneringsgebieden: waar herstructurering en opschaling van windmolens 

ter plekke of elders in het concentratiegebied ruimte biedt voor een 

windpark. Dit betreft het Westen van Friesland, de Flevopolder en de Kop 

van Noord-Holland; 

b) Uitbreidingsgebieden waar aansluitend aan bestaande (kleine) 

windparken of windopstellingen in het concentratiegebied ruimte wordt 

gecreëerd voor meer windmolens. Dit betreft Noordoost Groningen, de 

Noordoostpolder, het Noordzeekanaalgebied/Havengebied Amsterdam, 

Havengebied Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Zeeland en West Noord-

Brabant; 

c) Ontwikkelingsgebieden waar windenergie in de vorm van een of 

verscheidene windparken een nieuw element in het landschap van het 

concentratiegebied is. Dit betreft de Veenkoloniën, Oost Friesland, 

IJsselmeer/Markermeer, Rivierengebied, Zuid-Willemsvaart, De Peel, 

Limburg en de A1-zone. 

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap kan vervolgens bereikt worden door een 

aantal gebieden te vrijwaren van windmolens en door expliciet de inrichting van 

windparken op een hoogwaardig kwalitatieve wijze vorm te geven. In de 

vrijwaringsgebieden staat in 2025 geen enkele windmolen. Ook als in die 

gebieden nu wel molens staan of gepland worden, dan zijn die op die datum weg. 

De vrijwaringsgebieden zijn: 

a) laagvliegroutes en militaire- en burgerluchthavens en hun aanvliegroutes 

vanwege de eisen van vliegveiligheid en 

b) de Nationale Landschappen, Natura 2000 gebieden op land en de 

Waddenzee omdat deze gebieden over grote intrinsieke natuur- en 

landschapskwaliteiten beschikken (en windmolens in de Waddenzee 

wettelijk verboden zijn). 

 

Berekeningen op basis van eerste vingeroefeningen met de opstelling van 

windparken in de concentratiegebieden leren dat hier voldoende ruimte is om de 

doelstelling van 6000 MW aan geplaatst vermogen in 2020 te realiseren. Er lijkt 

zelfs meer mogelijk te zijn. Belangrijk advies aan het Bestuurlijk overleg van Rijk, 

IPO en VNG is daarom om in te stemmen met de genoemde nationale 

concentratiegebieden. Rijk en provincies zullen gezamenlijk gaan werken aan de 

concretisering van de opgaven (aantal MW) en locaties voor en inpassing van 

windparken. Leidt dat binnen 1 jaar (maart 2011) niet tot de gewenste 

resultaten, dan zal het Rijk eenzijdig locaties voor windparken in de 

concentratiegebieden aanwijzen. Daarnaast wordt het Bestuurlijk overleg 

geadviseerd om de vrijwaringsgebieden in beleid en regels te borgen, om de SDE 

subsidieregeling aan te passen en om innovatie, participatie en integrale 

gebiedsontwikkeling financieel en met andere middelen te stimuleren.  
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1. Introductie 
 

Status  

 
Dit rapport heeft de status van een ambtelijk advies aan het Bestuurlijk overleg 

Rijk/IPO/VNG. Het vormt het eindproduct van de lange termijn verkenning 

Windenergie op Land, die in opdracht van het Bestuurlijk overleg is uitgevoerd. 

De verkenning is gemaakt onder leiding van het ministerie van VROM samen met 

de ministeries van LNV en EZ, het IPO en afzonderlijke provincies, de VNG, de 

windbranche, diverse maatschappelijke organisaties en burgers.  

 

Aanleiding 

 
Er is een materiële en een formele aanleiding voor dit rapport. 

 

Materieel is de door velen gevoelde noodzaak om onze energiehuishouding 

duurzamer te maken, de kans aan te grijpen om hiermee ook in economisch 

opzicht garen te spinnen en de wens om de ruimtelijke kwaliteit van ons land 

meer op orde te brengen door windmolens niet lukraak te plaatsen maar te 

bundelen in windparken. 

 

Formeel vloeit de aanleiding voort uit kabinetsbeleid. Op 30 januari 2008 is in een 

gezamenlijke inspanning van talrijke organisaties een Nationaal plan van aanpak 

Windenergie opgesteld (zie tekstkader 1). Dat plan bestaat uit vier actielijnen. 

Actielijn 3 is het 'ontwikkelen van beleid voor windenergie op land voor de 

langere termijn'. Doel van dit beleid is dat meer windenergie op land een 

substantiële bijdrage levert aan verduurzaming van de nationale 

energiehuishouding.  

 

Concrete afspraken zijn: 

 

a. de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) 

uit 2001. Daarin staat een taakstelling van 1500 MW geplaatst vermogen aan 

windenergie op land eind 2010. Dat doel is reeds gehaald in 2007. Op dit moment 

staat op land circa 2000 MW aan windenergievermogen; 

b. het beleidsprogramma 'Samen werken, samen leven' van het kabinet uit 

juni 2007. Daarin is gekozen voor een verdere ontwikkeling van windenergie op 

land. In het werkprogramma Schoon en Zuinig van het kabinet van september 

2007 staat dat het aandeel hernieuwbare energie tussen 2007 en 2011 moet 

verdubbelen. Die groei komt vooral uit windenergie. Voor de huidige 

kabinetsperiode heeft het kabinet zich gebonden aan 2000 MW extra 

windenergie op land. Dat is ongeveer een verdubbeling in 2011 ten opzichte van 

wat er nu staat. 

c. Rijk, IPO en VNG vinden dat ook na 2011 het vermogen aan windenergie 

op land moet toenemen. In o.a. het werkprogramma Schoon en Zuinig, de 

Klimaatakkoorden tussen Rijk, IPO en VNG en in het hierboven genoemde 

Nationaal plan van aanpak staat dat er in 2011 een ruimtelijk perspectief moet 

zijn voor nog eens 2000 MW extra voor de periode 2011-2020.  

 

Opdracht 

 
In het Bestuurlijk overleg Rijk/IPO/VNG van februari 2009 is de opdracht gegeven 

voor het opstellen van de inhoudelijke lange termijn verkenning windenergie op 

land. Doel is om op basis hiervan voor de periode vanaf 2011 politieke keuzen en 

bestuurlijke afspraken te kunnen maken over de wenselijkheid van en 

mogelijkheden voor doorgroei en de nationale verdeling van windenergie op 

land, inclusief de provinciaal ingedeelde grote wateren.    

 

De probleemstelling voor de verkenning van doorgroei van windenergie op land 

is: 'hoe, waar en in welke mate kan windenergie op land voor de lange termijn 

optimaal doorgroeien op een wijze die ruimtelijke kwaliteiten ontwikkelt, 

toevoegt of verrijkt?'.  

Deze probleemstelling is conform het plan van aanpak van februari 2009 

uitgewerkt langs twee gelijktijdige en inter-acterende lijnen. 

De eerste uitwerkingslijn is ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke kansen en 

mogelijkheden voor grootschalige windparken en combinaties van windmolens 

met andere vormen van ruimtegebruik, die op realisering zijn voorbereid. De 



 
 
 
 
 

 7 

functie van het ontwerpend onderzoek is in essentie om keuzes en ruimtelijke 

gevolgen van grootschalige windopstellingen zichtbaar te maken en op 

aansprekende wijze te verbeelden en op kaart te zetten.  

De tweede uitwerkingslijn is de dialoog. Die is er op gericht om visies, wensen en 

opvattingen van de vakwereld, natuur- en milieuorganisaties, de windbranche,  

burgers en overheden ten aanzien van doorgroei van windenergie op land zo 

goed mogelijk te incorporeren in de verkenning. De betekenis hiervan is om 

zowel betrokkenheid te organiseren als om een bepaalde mate van 

overeenstemming op hoofdlijnen over keuzes en gevolgen te bewerkstelligen, 
zonder daarbij a priori consensus te vereisen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbakening 

 
Voor het antwoord op de probleemstelling zijn vijf uitgangspunten gehanteerd, 

één procesmatig en vier inhoudelijk van karakter, namelijk: 

a) Maak optimaal gebruik van de expertise, gezichtspunten en ervaringen 

van betrokken actoren, zoals overheden, windbranche, de vakwereld, 

natuur- en milieuorganisaties en burgers; 

b) Focus op de mogelijkheden voor windenergie op land (niet op de volledige 

duurzame energiemix, noch wind op zee) voor op zijn minst 6000 MW in 

2020; 

c) Houd rekening met de bestaande windopstellingen op land,  de plannen 

en initiatieven die in de pijplijn zitten en vervanging van een deel van de 

bestaande voorraad vanwege veroudering; 

d) Houd rekening met wettelijke beperkingen, regels en vigerend beleid 

zonder daarbij het voorstellingsvermogen voor innovatieve oplossingen te 

dempen; 

e) Zoek een balans tussen gebieden die geschikt zouden kunnen zijn voor de 

plaatsing van windmolens en gebieden waar de plaatsing van windmolens 

ongewenst is.    

De uitkomsten van deze lange termijn verkenning vormen nog geen beleid, maar 

zijn resultaat van onderzoek naar waar ruimte gemaakt zou kunnen worden voor 

meer windmolens op land, waarom daar en niet elders en hoe dit gerealiseerd 

zou kunnen worden. Leidmotief is om ons door het wenselijke te laten uitdagen 

om de grenzen van het mogelijke te verleggen.  

 

Om praktische redenen zijn hierbij twee belangrijke beperkingen gehanteerd.  

De eerste beperking heeft te maken met reductie van de variatie aan typen 

windmolens. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een 'gestandaardiseerde 

windmolen' met een vermogen van 4,5 MW en een ashoogte van 120 meter. 

Daarbij is verondersteld dat in 2020 windenergie zonder subsidie rendabel te 

exploiteren is. 

 

De tweede beperking heeft te maken met reductie van geografische complexiteit. 

In het onderzoek zijn analyses uitgevoerd op nationaal schaalniveau en op het 

Tekstkader 1: Nationaal plan van aanpak windenergie 2008 

 

Het Plan van aanpak Windenergie is onder leiding van de ministers van 

Ruimte en Milieu (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) tot stand gekomen. Bij de totstandkoming waren ook 

betrokken de ministeries van Defensie en Verkeer en Waterstaat, IPO, VNG, 

SenterNovem, het Milieu- en Natuurplanbureau, het Wereld Natuur Fonds, de 

Provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu. Ook de 

Rijksadviseur voor het Landschap, organisaties als de ODE, Evelop, we@sea en 

de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) als vertegenwoordiger van 

de branche, deden mee. In het plan is aangegeven wat er moet gebeuren 

maar ook hoe de inzet en samenwerking van alle betrokkenen wordt 

vormgegeven. Doel is om invulling te geven aan verdubbeling van het 

windenergievermogen in de huidige kabinetsperiode en om het 

windenergiebeleid voor de langere termijn vorm te geven.  

 

Realisatie van de lange termijn ambitie werd in het plan gekoppeld aan de 

inzet van de nieuwste generatie windmolens met een ashoogte van 120 

meter en een vermogen van 5 MW. De visuele impact van deze hoge 

elementen in het landschap kan de kwaliteiten daarvan aantasten, wat haaks 

staat op het streven naar een minder verrommeld Nederland, dat in het 

beleidsprogramma Mooi Nederland en in de Agenda Landschap is vastgesteld. 

Het realiseren van duurzame energie, tegelijk met het tegengaan van 

verrommeling van het Nederlandse landschap vraagt daarom om een 

nationale visie op het situeren en inrichten van windparken. Deze visie is 

uitgewerkt in dit Ruimtelijk Perspectief. 
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niveau van grote ruimtelijke eenheden (gebieden, regio's), waarbij geabstraheerd 

is van de mate van ruimtelijke detail op het niveau van concrete locaties en 

inrichtingen van het landschap. In dit rapport worden uitspraken gedaan op 

nationaal niveau (nationale concentratiegebieden en nationale 

vrijwaringsgebieden) en op regionaal niveau (indicaties voor locatiekeuzen en 

vides binnen de nationale concentratiegebieden). De ruimtelijke inrichting zelf 

van bijvoorbeeld windparken wordt in dit rapport uitsluitend in illustratieve, 

voorbeeldmatige zin gebruikt.  

 

Definities 

 
In dit rapport worden enkele termen gebruikt, waarvan het goed is om ze vooraf 

eenduidig te definiëren.  

 

Een nationaal concentratiegebied is een ruimtelijk zoekgebied van nationale 

betekenis op land (en provinciaal ingedeelde grote wateren) van regionale schaal 

voor de situering van één of verscheidene windparken inclusief vides. Er worden 

in dit rapport drie typen concentratiegebieden onderscheiden: 

� saneringsgebieden: waar herstructurering en opschaling van verouderde 

windmolens ter plekke of elders in het concentratiegebied ruimte biedt 

voor een windpark; 

� uitbreidingsgebieden: waar aansluitend aan bestaande (kleine) 

windparken of windopstellingen in het concentratiegebied ruimte wordt 

gecreëerd voor een windpark ; 

� ontwikkelingsgebieden: waar een windpark een nieuw element in het 

landschap van het concentratiegebied is. 

 
Een windpark is een ruimtelijk samenhangende opstelling van windmolens van in 

principe op z'n minst 100 MW. In een windpark zijn windmolens de dominante 

ruimtegebruiker; overige vormen van ruimtegebruik zijn inpasbaar, maar 

ondergeschikt aan het optimaal windenergetisch functioneren van het windpark. 

Een windpark is vanwege de technisch vereiste ruimtelijke spatiëring van 

windmolens in principe goed te combineren met passende andere vormen van 

ruimtegebruik.   

Een vide is een deelgebied van het concentratiegebied waar geen molens staan. 

Er is geen windpark zonder vide (het zogenaamde yin-yang principe). 

 

Een nationaal vrijwaringsgebied is een gebied van nationale betekenis op land 

(en provinciaal ingedeelde grote wateren) van regionale schaal waar het om 

wettelijke of veiligheidsredenen dan wel vanwege bijzondere natuur- en 

landschapskwaliteiten ongewenst is om windmolens te plaatsen. In deze 

vrijwaringsgebieden staan nu geen windmolens en zijn (voor zover er nu wel 

windmolens staan dan wel initiatieven daartoe worden ontplooid) in 2025 

windmolenvrij zijn. 

  

Leeswijzer 

 
Het Ruimtelijk Perspectief bestaat uit twee delen: onderzoeks-resumé en advies. 

 

Hoofdstuk 2 en 3 vormt de synopsis van het onderzoek naar 

doorgroeimogelijkheden voor windenergie op land voor de langere termijn. In 

hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling verder uitgewerkt en worden de 

uitkomsten gepresenteerd van het  ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke 

mogelijkheden, die op realisering zijn voorbereid. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan 

op belangrijke kwesties rond uitvoerbaarheid.  

 

Hoofdstuk 4 is het eigenlijke advies aan het Bestuurlijk overleg over de meest 

wenselijke ontwikkelingsrichting voor doorgroei van windenergie op land op 

langere termijn, inclusief een daarbij behorend uitvoerings- en 

procedurevoorstel. 

 

Ter verantwoording van het ruimtelijk perspectief zijn drie 

achtergronddocumenten ('Werkboeken') gemaakt, waarin de analyses worden 

beschreven die aan de visie in dit rapport hebben bijgedragen: 

Werkboek 1: 'Hoor de wind waait; signalen en inspiraties', ministerie van VROM, 

Den Haag, juli 2009. Dit werkboek presenteert de resultaten van de eerste ronde 

van consultatie van overheden, vakwereld, natuur- en milieuorganisaties, de 

windbranche en burgers.  
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Werkboek 2: 'Windkracht 10; ontwerpen aan wind en landschap', 

(werktitel), ministerie van VROM, te verschijnen in maart 2010. Dit werkboek 

presenteert de resultaten van ontwerpend onderzoek en de uitkomsten van 

ontwerpateliers. Het is tevens te gebruiken als handreiking in de vorm van een 

toolbox voor nieuw ontwerpend onderzoek.   

Werkboek 3: 'Voor de wind gaan; verkenning van realiseringsmogelijkheden' 

(werktitel); ministerie van VROM, te verschijnen in maart 2010. Dit werkboek 

presenteert de resultaten van de verkenning van de uitvoerbaarheid van de 

ruimtelijke voorstellen en de uitkomsten van de uitvoerbaarheidsessie die in dat 

verband is georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ruimte voor wind 
 

Sleutelkwesties 

 
Is er ruimte voor meer windmolens op land op lange termijn?  

Het antwoord is: 'ja, mits…'.  

Feitelijk is er voldoende ruimte in ons land. Omdat echter vrijwel elke vierkante 

meter reeds in gebruik is voor een of ander doel, vergt de toevoeging van meer 

windmolens aan ons grondgebied een nieuwe afweging van waarden en 

belangen, o.m. in het licht van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 

toekomstwaarde van het grondgebied. Ruimte maken voor meer windmolens op 

land is derhalve een maatschappelijke keuze, waarbij óf andere belangen 

ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van duurzame energie met 

gebruik van de wind, óf met andere belangen kan worden meegekoppeld om ter 

plekke meerwaarde te creëren (gebiedsontwikkeling) dan wel elders gebieden te 

vrijwaren van windmolens (vides).  

 

Een dergelijke afweging is niet nieuw. Het is de kern van de ruimtelijke ordening 

in ons land, waarbij zich steeds nieuwe ruimtebehoeftes aandienen en keuzes 

gemaakt worden. Nederland is in die zin 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 daarenboven, het menselijke geluk, zie de 

Nota inzake de ruimtelijke ordening uit 1960, pagina 10). 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 of 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. Nut en 

noodzaak om ruimte te maken voor een duurzamer energiehuishouding met 

gebruikmaking van windenergie op land is op z'n minst even urgent als deze en 

andere grootschalige veranderingen van ons grondgebied (zoals recent het 

anders omgaan met ruimte voor water). Het is tijd om de outillage van Nederland 
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voor duurzame energie aan te passen aan de maatschappelijke en economische 

eisen van nu en de mogelijkheden in de toekomst. 

 

Het duurzamer maken van onze energiehuishouding door meer windmolens op 

land te plaatsen zal ook ons landschap ingrijpend veranderen. Dát windenergie 

duurzaam en noodzakelijk is, wordt door vrijwel niemand bestreden. Dat de 

plaatsing van windmolens bestaande landschapskwaliteiten aantast, wordt ook 

door velen gedeeld. Het lijkt een prisoners dilemma, waarbij de winst van de een 

gepaard gaat met verlies van de ander. Er is ook een andere weg mogelijk, 

waarbij tijd en ruimte cruciale aspecten zijn. Met windenergie kunnen we 

namelijk nú de brug slaan naar een nog onbekende duurzame energie toekomst 

(waarin nieuwe afwegingen gemaakt zullen worden) en door slim ruimte te 

maken voor geclusterde windmolenopstellingen kunnen we elders gebieden 

vrijwaren van windmolens en landschapskwaliteiten verbeteren. Dat leidt 

collectief tot winst voor duurzaamheid, welvaart en welzijn.  

In essentie dienen zich daarbij drie sleutelkwesties aan: 

a) De bijdrage van windenergie aan de energietransitie;  

b) De ruimtelijke inpassing van meer windmolens op land;   

c) Het maatschappelijke arrangement voor meer windmolens op land.  

  
a) Windmolens en de energietransitie 

 

Naar verwachting zal de vraag naar energie in de komende jaren groeien, 

ondanks energiebesparing en verbeterde energie-efficiency. Tegelijkertijd neemt 

de onzekerheid over de mondiale voorraad fossiele brandstoffen toe. Dat maakt 

ons land kwetsbaar en het maakt de afhankelijkheid van het buitenland groot. 

Om Nederland überhaupt van voldoende energie te voorzien, is het noodzakelijk 

om alle eigen duurzame bronnen, die op grotere schaal toepasbaar zijn, te 

benutten. 

 

Nederland is gezegend met een windrijk klimaat. Vergeleken met de rest van 

Europa beschikt Nederland over een gunstige geografische uitgangspositie voor 

windenergie. Het zou dus logisch en verstandig zijn om meer windenergie te 

winnen. Toch is slechts circa 6% van het totale jaarlijkse energieverbruik in ons 

land duurzaam. Het aandeel windenergie in de totale gewonnen duurzame 

energie is circa de helft. Voor windenergie geldt dat de technologie beschikbaar is 

(zodat we niet hoeven te wachten) en dat windenergie binnenkort rendeert (en 

wanneer rekening wordt gehouden met externe kosten nu al de meest goedkope 

energiedrager is). Anders dan andere energievoorzieningen, zijn windmolens 

eenvoudig te plaatsen en te verwijderen zonder schade aan het landschap. De 

flexibiliteit en de relatief korte levensduur van windmolens maken ze (wanneer 

nodig) geschikt als tijdelijke voorziening voor een periode van 15 tot 20 jaar, 

waarna de ruimte desgewenst hersteld en hergebruikt kan worden.  

 

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving worden de (Europese en 

nationale) energiedoelen voor het tijdpad naar 2020-2030 niet gehaald zonder 

uitbreiding van wind op land. Na de periode 2020 - 2030 wordt wind op zee 

belangrijker. Daar ligt de grootste capaciteit voor windenergie, maar de kosten 

van off shore turbines en het transport van opgewekte stroom naar land zijn nu 

nog twee keer zo hoog als van die op land. De kosten van een kWh die opgewekt 

is met een zonnecel liggen nu nog bijna zeven keer zo hoog als die van een 

windturbine op land. Bij het bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales 

speelt de discussie over de duurzaamheid van de verschillende soorten biomassa 

een rol, de mogelijke schade van gewassen aan de natuur en de effecten ervan 

op menselijke voedselproductie. Ook lopen de meningen sterk uiteen over de 

vraag of kernenergie duurzaam is.  Zeker voor de komende jaren is er daarom 

behoefte aan meer capaciteit voor windenergie op land om toch onze 

energiehuishouding te kunnen verduurzamen. Bovendien is de maatschappelijke 

houding tegenover windenergie over het algemeen positief. Het publiek ziet 

windenergie als een schone en duurzame bron van energie.   

 

b. Windmolens en de ruimtelijke inpassing 

 

De ruimte in Nederland wordt intensief gebruikt. Het is niet zo dat ergens ruimte 

over is. Zelfs de leegste landschappen in ons land zijn relatief dicht bevolkt. 

Daarnaast worden bepaalde landschappen vanwege zeldzaamheid en gaafheid 

hogelijk gewaardeerd door de gemiddelde Nederlander. Op die landschappen 
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moeten we zuinig zijn. Op andere plekken kan ruimte gemaakt worden voor 

windmolens.  

 

Op dit moment staan windmolens tamelijk verspreid over het land. Ook de 

plannen op de korte termijn geven een behoorlijk gespreid beeld. Het landschap 

dreigt hierdoor te verrommelen. De openheid, gaafheid en identiteit van 

waardevolle landschappen worden aangetast. Om verdere, schijnbaar 

willekeurige spreiding van windmolens over het land te voorkomen, is het 

slimmer om windmolens te bundelen. Bundeling van windmolens zorgt voor 

duurzaam, intensief en efficiënt (doelmatig, zuinig, meervoudig) gebruik van de 

ruimte, behoud van vrije ruimte en landschapsschoon en nieuwe economische 

ontwikkelingskansen.  

 

Voor windenergie is dat een nieuwe en integrale ordenings- en ontwerpopgave. 

Deze ontwerpopgave is des te belangrijker omdat de nieuwste generatie 

windmolens twee ontwikkelingen laten zien. De moderne hoge windmolens 

hebben een naar verhouding hoog rendement. Deze molens maken zich vanwege 

hun schaalgrootte los van het landschap en zijn dus niet langer inpasbaar. Ieder 

landschap kan dan in principe als een potentieel energielandschap worden 

gezien. Tegelijkertijd wordt door de markt gewerkt aan een nieuwe generatie van 

rendabele kleine windmolens. Deze molens verkorten fysiek en psychologisch de 

afstand tussen energiebron en consumptie en versterken daarmee met name de 

maatschappelijke acceptatie van duurzame windenergie. Vanwege hun relatief 

kleine schaal, zijn zij uitstekend inpasbaar – ook in intensief bebouwde stedelijke 

gebieden. Daarmee zou ieder object (woning, kantoor etc.) van een windmolen 

kunnen worden voorzien. In dit Ruimtelijk Perspectief wordt vanwege de impact 

(zowel qua energierendement als qua inpassing) uitsluitend gekeken naar hoge 

windmolens.  

 

c. Windmolens en het maatschappelijk arrangement 

 

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 bestemmingsplannen. Het realiseren van projecten is 

vervolgens een zaak van particulieren en/of projectontwikkelaars.  

 

Recent hebben de partijen die betrokken zijn bij de landelijke uitwerking 

windenergie (LUW) in juni 2009 de intentie uitgesproken om te werken aan 

versnelling van projecten in de pijplijn, aan het oplossen van knelpunten (zoals 

radar en geluid) en aan hoe het verder moet met wind op land na de huidige 

kabinetsperiode. Voor het realiseren van de doelstelling voor 2011 zullen vooral 

locaties benut worden die al opgenomen zijn in gemeentelijk en provinciaal 

beleid. Voor het lange termijn perspectief in 2020 is nieuwe plancapaciteit nodig, 

vooral in de vorm van windparken.  

 

Omdat LUW tot en met 2010 loopt, zullen voor de periode vanaf 2011 nieuwe 

bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt. Daarom wordt in dit Ruimtelijk 

Perspectief ingegaan op de condities voor realisering van doorgroei van 

windenergie op land. Het is daarbij de vraag of de huidige constellatie (regie 

provincie) en onderlinge vervlechting tussen publieke, private en 

maatschappelijke organisaties zal blijven bestaan (omdat zij effectief genoeg 

bleek te zijn). Wellicht worden andere vormen van government/governance 

meer geschikt bevonden, bijvoorbeeld om de transitie naar een duurzame 

energievoorziening, die mede op wind is gebaseerd, te versnellen. Te denken is 

bijvoorbeeld aan een sterker sturende rijksoverheid, die concrete nationale 

concentratiegebieden daadwerkelijk aanwijst voor de realisering van windparken. 

Of een sterker stimulerende overheid, die bijvoorbeeld met kennisoverdracht en 

nieuwe - op huishoudens, bedrijven en corporaties gerichte -

stimuleringsinstrumenten, productie en gebruik van windenergie 'van onderop' 

promoot. Of een sterk faciliterende overheid, die bijvoorbeeld met behulp van 

instrumenten van ontwikkelingsplanologie, kennis en organisatiekracht regio's 

bijstaat in de realisering van windplannen.  

 

Hierbij is het bovendien niet onbelangrijk dat steeds meer aandacht komt voor 

nieuwe participatievormen en financieringsconstructies. Het betreft hier met 

name institutionele arrangementen die er op gericht zijn lokale en regionale 

gemeenschappen financieel te betrekken bij te plaatsen windopstellingen. Als bij 
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betrokkenen (zoals omwonenden) het gevoel overheerst dat zij buitenspel staan, 

dan neemt de acceptatie af. Verbondenheid en identiteit zijn immers geen zaken 

die mensen met zich meedragen, maar die moeten worden begrepen als product 

van participatie in bepaalde praktijken (Hajer, 2000). Gedeelde identificatie met 

beleidsinterventies is noodzakelijk voor succesvol beleid. Politiek en bestuur 

zouden nieuwe praktijken met betrekking tot doorgroei van windenergie kunnen 

promoten teneinde gedeelde identificatie met bestuurlijk handelen in brede 

kring tot stand te brengen. Een goede eerste aanleiding daarvoor zou 

bijvoorbeeld kunnen zijn om lokaal en regionaal de balans tussen lusten en lasten 

te betrekken in de besluitvorming over windparken in nationale 

concentratiegebieden.    

 

Opgaven 

 
De centrale opgave is: is er voldoende ruimte voor windenergie op land om te 

kunnen doorgroeien naar ten minste 6000 MW in 2020, waarbij voldaan wordt 

aan: 

� voldoende geproduceerde stroom (kWh) (effectiviteit en rendement); 

� zorgvuldige omgang met het landschap (ruimtelijke kwaliteit);  

� uitvoerbaarheid (op realisering voorbereide voorstellen) 

en rekening wordt gehouden met: 

� bestaande windopstellingen, de initiatieven en projecten die tot 2011 

gerealiseerd dan wel gecommitteerd zullen worden en de eventuele 

saneringsbehoefte; 

� economische haalbaarheid (kosten en opbrengsten); 

� vigerend beleid, regels en normen (beperkingen en meekoppelingen) 

� participatiemogelijkheden  

In dit Ruimtelijk Perspectief worden de resultaten van het ontwerpend 

onderzoek (incl. uitvoerbaarheidsverkenning) gepresenteerd. Aan deze 

resultaten liggen uitvoerige geografische analyses, ontwerpateliers en aanvullend 

extern ontwerpend onderzoek ten grondslag. Zie daarvoor Werkboek 2. Voor de 

analyses betreffende uitvoerbaarheid, zie Werkboek 3. Beide werkboeken 

verschijnen in maart 2010. 

 

De aanpak is uitgewerkt in drie stappen: 

a) vaststellen van de nationale vrijwaringsgebieden  

b) vaststellen van de nationale concentratiegebieden  

c) vaststellen van de criteria voor locatiekeuzen van windparken binnen de 

nationale concentratiegebieden 

 

Nationale vrijwaringsgebieden 

 
Nationale vrijwaringsgebieden zijn gebieden waarin nu geen windmolens staan 

en die (voor zover er nu wel windmolens staan dan wel initiatieven daartoe 

worden ontplooid) in 2025 windmolenvrij zijn. Deze gebieden bestaan uit twee 

categorieën: 

a) Gebieden waarin vanwege de veiligheid van het vliegverkeer plaatsing van 

windmolens onwenselijk is. Dit zijn alle burger- en militaire luchthavens, 

aanvliegroutes en laagvliegroutes in Nederland. Zie kaart 1. 

b) Gebieden waarin vanwege de wet dan wel vanwege intrinsieke natuur- en 

landschapskwaliteiten de plaatsing van windmolens verboden dan wel 

onwenselijk is. Dit zijn de Waddenzee (die wettelijk beschermd is), alle 

nationale landschappen en alle Natura 2000 gebieden op land. Voor de 

bepaling van de vrijwaring van de nationale landschappen zijn dezelfde 

criteria aangehouden die in het vigerend beleid reeds gelden voor deze 

landschappen (zoals identiteit, openheid, schaal, natuurkwaliteit, 

zeldzaamheid, herkenbaarheid van de ontginningsgeschiedenis en 

vogelrisico's). Voor de bepaling van de vrijwaring van Natura 2000 

gebieden op land geldt dat de grote open wateren niet tot de categorie 

van vrijwaringsgebieden behoren omdat ze als geheel onvoldoende scoren 

op landschappelijke en/of natuurlijke waarden. Voor zover delen van de 

grote open wateren wel over hoge intrinsieke kwaliteiten beschikken, 

spelen deze een rol bij afweging op regionale schaal. Overige 

beleidscategorieën zijn vanwege hun aard (ja, mits/nee, tenzij) geen 

vrijwaringsgebied vanwege het zwaarwegend nationaal belang van 

windenergie. Zie kaart 2.  

Buiten de nationale vrijwaringsgebieden ligt de nationale zoekruimte voor 

nationale concentratiegebieden. Zie kaart 3. 
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Kaart 1: vrijwaringsgebieden vanwege verbodsbepalingen  

 
Kaart 2: vrijwaringsgebieden vanwege natuur en landschap 
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 Kaart 3: vrijwaringsgebieden en zoekruimte voor 

windenergie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale concentratiegebieden 

 
Binnen de zoekruimte (zie kaart 3) zijn gebieden vastgesteld die geschikt zijn voor 

gebundelde windopstellingen (windparken dan wel grootschalige combinaties 

met industrie, infrastructuur of landbouw). Dit zijn de nationale 

concentratiegebieden. Voor de bepaling van deze gebieden zijn de volgende 

criteria ('redeneerlijn') gebruikt: 

a) Plaats windmolens op plekken waar het goed en vaak waait. Dat is goed 

voor het energierendement. Bovendien kwam uit de dialoog met burgers 

naar voren, dat windrijke plekken voor hen vanzelfsprekend zijn ('daar 

horen de molens thuis'). Hoe hoger de windmolen, hoe harder het waait 

en hoe constanter. Voor deze studie is gekozen voor een 

'gestandaardiseerde windmolen' van 4,5 MW met een ashoogte van 120 

meter. Relevanter dan dit vermogen van een windmolen, is de opbrengst 

in kWh, die afhankelijk is van o.m. windsnelheid en frequentie en die 

uitgedrukt wordt in vollasturen. Gebieden in Nederland die een hoge 

windopbrengst leveren zijn o.a. Zeeland, Kop van Noord-Holland, 

Friesland, Groningen, Flevoland en de grote open wateren, zoals het 

IJsselmeer. Dit zijn ook de gebieden die het eerst windenergie zullen 

produceren zonder subsidie. De verwachting is dat dit al het geval kan zijn 

in 2015 (Planbureau voor de Leefomgeving). In deze studie wordt het jaar 

2020 gehanteerd voor subsidievrije, rendabele windenergie op land. In 

kaart 4 staan de windrijke gebieden aangegeven in zes klassen van 

windsnelheid op 120 meter hoogte.    
b) Plaats windmolens nabij het elektriciteitsnetwerk. Dat is goed uit oogpunt 

van kostenbesparing (minder transportverliezen). Uit de dialoog met de 

windbranche kwam naar voren dat het verstandig is om de ontwikkeling 

van een toekomstvast en robuust netwerk te ondersteunen door 

concentraties van windmolens en het elektriciteitsnet wederzijds op 

elkaar aan te sluiten. Daarmee zou goed kunnen worden ingespeeld op de 

verwachte groeiende elektrificering van de energieconsumptie 

(vervanging fossiele brandstoffen; opkomst van de elektrische auto). Het 

elektriciteitsnetwerk functioneert in dit geval als ruimtelijk structurerend 

principe voor de keuze van zoekgebieden voor windconcentraties. Dat 

Kaart 3: nationale zoekruimte 
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geldt ook voor de omvang van een windpark. Voor grotere windparken 

(vanaf 500 MW) is aansluiting op het 380 kV netwerk noodzakelijk. Voor 

windparken minder dan 500 MW volstaat aansluiting op het 110 kV 

netwerk. 

In deze studie is uitgegaan van het huidige netwerk tot 2020 en de visie 

van Tennet op het netwerk na 2020. Zoekgebieden worden geselecteerd 

die zoveel mogelijk direct aansluiten op het 380 kV netwerk. Potentiële 

zoekgebieden die op afstand van het netwerk liggen vereisen aanvullende 

investeringen in verband met de aansluiting. Dat geldt in de Kop van 

Noord-Holland, Noord Friesland en in delen van Zeeland.   

Op kaart 4 staat het elektriciteitsnetwerk weergegeven.  
c) Plaats windmolens waar al veel windmolens staan of nieuwe  

initiatieven worden ontplooid. Daarmee kan ingehaakt worden bij 

bestaande initiatiefnemers, wat kan zorgen voor groter draagvlak en 

versnelling van uitvoering. Bovendien kan dit in bepaalde gevallen een 

goede gelegenheid bieden voor sanering, herstructurering en opschaling. 

Eerst de nieuwe initiatieven. Naar aanleiding van de doelen voor 

verdubbeling van windvermogen in deze kabinetsperiode en de inzet van 

vele betrokken partijen, zal de plaatsing van windmolens op korte termijn 

snel toenemen. Het ligt voor de hand om aan te sluiten bij de lopende en 

tot en met 2011 nog te verwachten nieuwe initiatieven. De korte termijn 

functioneert in dit geval als structurerend principe voor de zoekgebieden 

voor de lange termijn. De windenergieplannen die groter zijn dan 100 MW 

bevinden zich in de windrijke provincies en kunnen in principe de 

condensatiekern zijn voor grote windparken. Deze plannen zijn: 

Zuidlob Flevoland   Kreekrak Zeeland 

Noordoostpolder   Goerree Overflakkee 

Rotterdams havengebied  Kop Afsluitdijk 

Regio Rotterdam   Wieringermeerdijk 

Veendam    West Friesland 

Wieringermeer   Delfzijl 

Afsluitdijk    Eemshaven 

Westelijk Brabant   Kop van Noord-Holland 

 

 

Kaart 4: zoekgebieden voor concentratie vanwege windsnelheid 

en het elektriciteitsnetwerk 
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Op de tweede plaats de aanleiding vanwege sanering. Een aantal van 

bovenstaande initiatieven liggen in zgn. herstructureringsgebieden. 

Aanhaken aan deze initiatieven biedt de gelegenheid om verouderde, 

verspreid staande molens op te ruimen en 'meer met minder' te 

realiseren. Dat wil zeggen: voor 9 oude windmolens van 0,5 MW kan 1 

nieuwe windmolen van 4,5 MW in de plaats komen. Het herstructureren 

van gebieden met grote aantallen windmolens die verouderd zijn of in de 

periode 2011-2020 het einde van hun levensduur bereiken, kan derhalve 

veel MW opleveren én bijdragen aan de ontrommeling van het landschap 

ter plekke. Met name Friesland en Flevoland zijn al doende om hiervoor 

een visie te ontwikkelen. Herstructureringsgebieden zijn dus 

concentratiegebieden voor de toekomst. 

Op kaart 5 zijn de gebieden aangegeven waar reeds windturbines staan en 

waar het te verwachten is dat binnen nu en circa 15 jaar herstructurering 

en opschaling aan de orde is. Daarnaast zijn gebieden aangegeven waar 

plannen voor nieuwe windparken worden gemaakt of in uitvoering zijn. Er 

liggen in potentie kansen voor nieuwe concentraties van windenergie in 

combinatie met sanering van verouderde en/of solitaire windturbines 

en/of door bestaande plannen te versnellen en eventueel op te schalen. 

d) Plaats windmolens in gebieden waar werk met werk gemaakt kan worden. 

Dat zijn gebieden waar in de komende jaren geïnvesteerd wordt of juist 

investeringen nodig zijn als impuls. 

Dit is werk met werk maken, oftewel: meekoppelen. Zie kaart 6. Op deze 

kaart staan de gebieden waar in de komende jaren rijksinvesteringen 

plaatsvinden, gebieden die een transformatie-impuls verdienen en grote 

industrieterreinen (> 100 ha). Plaatsing van windmolens in deze gebieden 

kan aansluiten op gebiedsontwikkelingen, die wenselijk zijn.  Dat geldt 

bijvoorbeeld voor meekoppelen met investeringen in de nationale weg-, 

water- en spoorweginfrastructuur en meekoppelen met verduurzaming 

van grootschalige industrieterreinen, met name wanneer zich ter plekke 

een energiegrootverbruiker bevindt. 

 

  

 

Kaart 5: zoekgebieden voor concentratie vanwege bestaande en 

geplande opstellingen 
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Conclusie: op grond van een redenering in vier stappen:  

� plaats windmolens op plekken waar het goed en vaak waait 

� plaats windmolens nabij het elektriciteitsnetwerk 

� plaats windmolens waar al veel windmolens staan of nieuwe initiatieven 

worden ontplooid 

� plaats windmolens in gebieden waar werk met werk gemaakt kan worden 

en dito kaartbeelden, die over elkaar heen zijn gelegd, zijn 19 nationale 

concentratiegebieden voor windenergie afgebakend, namelijk: 

1. Noord-Oost Groningen  11. Regio Rotterdam 

2. Veenkoloniën   12. West Brabant  

3. Oosten van Friesland  13. Goerree Overflakkee  

4. Westen van Friesland  14. Zeeland  

5. IJsselmeer   15. Rivierengebied 

6. Markermeer   16. Zuid-Willemsvaart  

7. Kop van Noord-Holland  17. De Peel 

8. Noordoostpolder  18. Limburg 

9. Flevopolder     19. A1 zone  

10.Noordzeekanaalgebied 

 

Conform de centrale opgave (zie pagina 11) is hierbij vooral gelet op 

windrendement, natuur- en landschapskwaliteiten, bestaande en geplande 

windopstellingen en vigerend beleid (beperkingen en meekoppelingen). In deze 

aspecten is een tweedeling herkenbaar, gelet op de scores op effectiviteit ('great 

wins' vanwege windrijkheid en ligging aan het netwerk) en de scores op 

uitvoerbaarheid ('quick wins' vanwege het kunnen aanhaken aan bestaande 

windopstellingen, initiatieven die in gang zijn gezet en meekoppelen met 

geplande investeringen). 

In tabel 1 is de score van de concentratiegebieden op deze factoren opgenomen. 

Voor 8 concentratiegebieden, die meer in detail zijn uitgewerkt om een beeld te 

krijgen van de kwantitatieve aspecten, zijn voorbeeldmatig de cijfers over MW en 

kosten en opbrengsten vermeld. Dit betreft een eerste vingeroefening. 

Kaart 6: zoekgebieden voor concentratie vanwege meekoppelen 

met investeringen 
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Gebiedsprofielen  

 
Eerste stap was het vaststellen van de vrijwaringsgebieden en de nationale 

zoekruimte (kaarten 1 t/m 3). 

Tweede stap was het vaststellen van de nationale concentratiegebieden voor 

windenergie binnen de nationale zoekruimte (kaarten 4 t/m 7). 

Derde en voorlopig laatste inhoudelijke stap is het vaststellen van de opgave en 

potentiële locatie(s) voor windopstellingen binnen de 19 concentratiegebieden. 

Hierbij zijn, behalve de te realiseren aantallen MW, onder andere aan de orde de 

situering en inrichting van de locatie, de concrete inpassing in het landschap, de 

combinatie met andere vormen van ruimtegebruik, de contrastwerking van een 

windpark met vides in het concentratiegebied, de derde dimensie en de 

aansluiting bij karakteristieke landschapselementen.  

 

In dit Ruimtelijk Perspectief is deze derde stap voorlopig alleen voorbeeldmatig 

uitgewerkt. De reden is dat de regionale uitwerkingen vooral in samenspel met 

gebiedsbetrokkenen kunnen worden geconcretiseerd. De resultaten van deze 

'eerste vingeroefening' zijn opgenomen als bijlage 1 bij dit rapport. 

De reden voor de voorbeeldmatige uitwerkingen is dat ze onmisbaar zijn om 

kwantitatief te kunnen berekenen of er überhaupt voldoende ruimte is voor 

windenergie op land om te kunnen doorgroeien naar ten minste 6000 MW in 

2020. Deze 'regioprofielen' per concentratiegebied en de berekeningen geven 

aan:  

� de aard van de opgave per concentratiegebied, mede in relatie tot de 

omgang met het landschap, bestaande opstellingen en vigerend beleid; 

� een inschatting van te realiseren vermogen (MW), opbrengst in kWh en 

kosten (€). Op dit moment zijn alleen cijfers beschikbaar voor de 8 

voorbeeldberekeningen die door de KEMA zijn gemaakt op basis van 

ontwerpend onderzoek (zie tabel 1); 

� een voorzichtige indicatie van de uitvoerbaarheid  
Zie verder bijlage 1. Realisering van de 8 veronderstelde parken met bijbehorend 

verondersteld vermogen (7.818 MW) zou overigens betekenen dat driekwart van 

het totaal van 7,24 miljoen huishoudens in Nederland op jaarbasis van 

windstroom kan worden voorzien.

Kaart 7: nationale concentratiegebieden 
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Tabel 1: score van de concentratiegebieden 

 gebied windrijk netwerk molens Meekoppelingen  Wind- 

opgave
x 

Extra  

molens
xx

  

Opbrengst 

in GWh
xx 

Kosten 

in mln.€
xx 

Kosten 

per kWh 

1 NO Groningen X 380 kV X Eemshaven, Energy Valley B 90 1.194 610 0,51 

2 Veenkoloniën X 380 kV - transformatie landbouw, krimp C 682 6.598 4.670 0,71 

3 Oost Friesland X 380 kV - Transformatiegebied, industrie C     

4 West Friesland X 240 kV X MIRT, glas, krimp A     

5 IJsselmeer X - - Visie IJsselmeer, Afsluitdijk C 200 2.837 1.357 0,48 

6 Markermeer X - - Visie Markermeer C     

7 Kop van NH X - X Industrie, IJsselmeerdijken A 42 340 246 0,72 

8 NO Polder X 380 kV X Industrie, IJsselmeerdijken B     

9 Flevopolder X 380 kV X Industrie, logistiek A     

10 Noordzeekanaal - 380 kV X Havenontwikkeling, zeesluizen B     

11 Haven R'dam X 380 kV X RIA-mainports B     

12 West Brabant X 380 kV X MIRT-verkenning, industrie,glas B 543 6.958 3.717 0,53 

13 Goerree X - X RIA dijken en dammen B     

14 Zeeland X 380 kV X haven, industrie, overslag B     

15 Rivierenland - 380 kV - RIA-rivierdijken C     

16 ZW-Vaart - - - MIRT-verkenning C 42 352 282 0,80 

17 Peel - 380 kV - Transformatiegebied, krimp C     

18 Limburg - 380 kV - industrie, overslag, glas, krimp C 91 791 608 0,77 

19 A1 zone - 110 kV - MIRT-verkenning C 61 656 429 0,65 
x   

classificatie van windopgaven in concentratiegebieden: A=saneringsgebieden waar herstructurering en opschaling ruimte biedt; B=uitbreidingsgebieden waar aansluiting 

bij bestaande parken of bestaande windopstellingen ruimte biedt; C=ontwikkelingsgebieden waar windenergie een nieuw element is in het landschap 
xx 

door de KEMA is als oefening een aantal voorbeeldberekeningen gemaakt voor de kosten en opbrengsten van windparken in de desbetreffende concentratiegebieden. 

Van de overige gebieden zijn nog geen berekeningen beschikbaar. Voor toelichting op de cijfers zie hierna de profielschetsen van de desbetreffende concentratiegebieden. 

Vijf van de acht voorbeelden van windparken zijn kleiner dan de ondergrens voor een windpark van >100 MW (zie definitie op pagina 8). Omdat het hier een 

voorbeeldberekening betreft als oefening, is dat geen bezwaar. 
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Uitvoerbaarheid  
 

Context 

 
Er lijkt theoretisch voldoende ruimte op land voor doorgroei van windenergie op 

land. In het voorgaande hoofdstuk is een redenering uitgewerkt op basis waarvan 

nationale concentratiegebieden en nationale vrijwaringsgebieden zijn 

aangegeven. Voor de concentratiegebieden is geëxperimenteerd met de 

inpassing van grootschalige windparken. Twee redeneerlijnen zijn (soms in 

combinatie, soms afzonderlijk) daarin herkenbaar. De eerste lijn is de 

geschiktheid van een gebied voornamelijk vanwege energierendement en –

effectiviteit (windrijk, nabij het elektriciteitsnetwerk). De tweede lijn is de 

geschiktheid van een gebied voornamelijk om pragmatische redenen vanwege 

mogelijkheden voor meekoppeling met reeds bestaande initiatieven of 

investeringsplannen. Probleem met veel van de huidige plannen voor 

windopstellingen is dat ze te klein zijn en dus maar mondjesmaat bijdragen aan 

het realiseren van de ambities voor een duurzame energiehuishouding. In 

sommige gevallen versterken ze bovendien de door velen in verschillende 

toonaard bezongen verrommeling van het landschap. Bovendien komen veel 

plannen maar langzaam van de grond vanwege knelpunten, lange procedures, 

financieringsproblemen en wisselende bestuurders met verschillende 

opvattingen. Ook blijkt keer op keer dat draagvlak cruciaal is. Dat heeft o.m. te 

maken met een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten, met de creatie van 

extra werkgelegenheid, met vraagstukken rond leefbaarheid en niet op de laatste 

plaats met mogelijkheden voor lokale en regionale participatie in windplannen. 

Als de sociale component centraal wordt gesteld door ermee te beginnen, blijken 

veel problemen veel gemakkelijker oplosbaar (Habiforum, 2009).  

 

Inhoudelijke visies over de ruimte voor windmolens in Nederland zijn derhalve 

niet voldoende. Er zal ook gekeken moeten worden naar de uitvoerbaarheid 

daarvan. Cruciale randvoorwaarden hiervoor zijn: 

a) een coherente beleidsurgentie en heldere visie van met name het Rijk op 

duurzame energie in het algemeen, windenergie op land in het bijzonder 

en een visie op waar wel en waar niet. Met dit Ruimtelijk Perspectief en 

het onderscheid in nationale concentratiegebieden en nationale 

vrijwaringsgebieden is een eerste belangrijke stap gezet; 

b) goede samenwerking tussen overheden, initiatiefnemers, eigenaren en 

bewoners. Dat is een proces; 'samenwerken' is een werk-woord. 

Overeenstemming kan worden gezocht zonder een moreel compromis of 

principiële waardenconsensus te vereisen; 

c) een adequaat management door overheden en initiatiefnemers van het 

gehele planproces van eerste idee/initiatief, planvorming, uitvoering en 

exploitatie en beheer. Op schakelmomenten in dit planproces is met name 

van overheidszijde een bepaald doorzettingsvermogen vereist om 

slepende kwesties of anderszins te beslechten; 

d) het verbinden van de duurzaamheidsopgaven met integrale 

gebiedsontwikkeling in de verwachting dat daarmee effectiever kan 

worden omgegaan met complexiteit en koppelingen kunnen worden 

gemaakt tussen regionaal en lokaal levende wensen en verwachtingen 

met betrekking tot identiteit, cultuur, economie en energie-infrastructuur; 

e) en niet op de laatste plaats: zowel overheden als initiatiefnemers en 

andere betrokkenen moeten wel écht willen, kunnen en weten! 

 

Nationale strategie 

 
De analyse van nationale concentratiegebieden en nationale vrijwaringsgebieden 

leidt, voor wat betreft de uitvoering tot een drietal verschillende regimes.  

1. De concentratiegebieden  

2. De vrijwaringsgebieden 

3. Overig Nederland 

 

Voor elk van deze drie gebieden zal een specifiek handelen van de (rijks)overheid 

nodig zijn. Met name het overheidshandelen is in dit verband van belang omdat  

het voorzien in een duurzame energiehuishouding van ons land een 

systeemkwaliteit is, die overheidsinterventies vergt en niet uitsluitend aan het 

bedrijfsleven of particulieren kan worden overgelaten.  
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Tabel: ……………… 
 
  Bestuurlijk situatie (willen) Initiatiefnemers (willen) Bevoegd gezag (kunnen) Initiatiefnemers (kunnen) Kennis (weten) 

Saneringsgebieden: 

opschalen en 

herstructureren als 

windpark ter plekke of 

elders ter vervanging van 

verouderde windmolens  

Urgentie en visie opschaling 

Draagvlak en participatie 

Samenwerken 

 

Uitdaging voor bevoegd 

gezag is om over eigen 

grenzen heen te kijken en 

partners weten te binden 

Zorg dragen dat huidige 

partijen ook mee kunnen 

doen 

Kennis over windmolens en 

procedures is reeds 

aanwezig; 

 

Uitbreidingsgebieden: 

windpark als uitbreiding van 

bestaande windopstellingen 

 

Meekoppelen 

Verleiding 

Huidige initiatiefnemers 

zullen belangstelling 

hebben; uitdaging is om de 

grondeigenaren een rol te 

geven. 

Bevoegd gezag zal hier toe 

naar verwachting in staat 

zijn. 

Initiatiefnemers moeten in 

staat zijn dit te organiseren. 

Er is reeds veel kennis 

aanwezig 

 

Ontwikkelingsgebieden: 

windpark als nieuw element 

in het landschap 

 

Urgentie en visie 

Samenwerking 

Gebiedsontwikkeling 

 

Verleiding 

Verbondenheid en identiteit 

organiseren bij bevolking en 

grondeigenaren 

Energie koppelen aan core 

business 

Ontwerpend onderzoek 

naar  mogelijkheden 

(landschap, regelgeving 

etc.) 

Experimenteren met 

partners, processen en 

management 

De initiatiefnemers zullen 

het een en ander moeten 

organiseren. 

Ervaring opbouwen.  

Specifieke kennis 

ontwikkelen  en delen mede 

in relatie tot cultuur, 

economie, identiteit, 

normen etc.  

 

 
Nationale concentratiegebieden 

 

Uit de ruimtelijke analyse zijn 19 concentratiegebieden naar voren gekomen. Een 

aantal van deze gebieden is reeds in ontwikkeling als windgebied, soms met 

kleinschalige windmolens, soms ook al als (relatief) groot park. In andere 

gebieden is windenergie nog niet of nauwelijks in beeld. Dit vraagt een 

gedifferentieerde aanpak. In alle gevallen zal het mogelijk zijn om de gebundelde 

plaatsing van windmolens te combineren met andere vormen van ruimtegebruik, 

zoals landbouw, natuur, industrieterreinen, havenactiviteiten en dergelijke. 

Onderscheid wordt gemaakt in drie typen concentratiegebieden: 

 

 

 

a) saneringsgebieden waar herstructurering en opschaling ter plekke of 

elders in het concentratiegebied ruimte biedt voor een windpark; 

b) uitbreidingsgebieden waar aansluitend aan bestaande (kleine) windparken 

of windopstellingen in het concentratiegebied ruimte wordt gecreëerd ; 

c) ontwikkelingsgebieden waar windenergie een nieuw element in het 

landschap van het concentratiegebied wordt 

 



 
 
 
 
 

 22 

Alhoewel elk van de 19 gebieden een eigen aanpak behoeft, zullen deze drie 

gebiedscategorieën een herkenbaar verschillende uitvoeringsstrategie vergen. 

Dit heeft mede te maken met de fase waarin de gebieden zich bevinden en de 

mate van organisatie en kennis die al in het gebied aanwezig is. 

 

a) Saneringsgebieden 

 

In een aantal windrijke gebieden in Nederland is al vroeg begonnen met 

windenergie. De windmolens die daar nu staan leveren relatief weinig elektrische 

stroom op en hebben het einde van hun levensduur bereikt. Landschappelijk 

biedt de veelheid aan relatief kleine en vaak solitair staande windmolens 

bovendien een onrustig en rommelig beeld op. 

Het saneren van verouderde molens en het plaatsen van een nieuw ontworpen 

opstelling met moderne molens ter plekke of elders in deze 

concentratiegebieden levert een forse groei van het vermogen op.  

Deze gebieden hebben veel (kleine) ondernemers met ambitie in de windenergie, 

er is veel kennis over windmolens aanwezig en de provincies en gemeenten 

hebben een specifiek windbeleid en/of een visie op windenergie. 

De belangrijkste uitdaging in deze gebieden is het proces zodanig te organiseren 

dat alle bestaande windmoleneigenaren mee kunnen doen in de sanering en 

opschaling. Daarvoor zal moeten worden gezocht naar constructies waarbij 

aandelen of obligaties in een nieuw project worden verkregen in ruil voor het 

slopen van de bestaande (verouderde) windmolen. Op een aantal plekken wordt 

hiermee al ervaring opgedaan. Het vastleggen en delen van deze ervaringen 

vormt een belangrijke bron van kennis voor andere vergelijkbare gebieden en 

moet gefaciliteerd worden. 

De gebieden die binnen deze categorie vallen zijn: het Westen van Friesland, de 

Flevopolder en de Kop van Noord-Holland. 

 

b) Uitbreidingsgebieden  

 

Op veel plekken in Nederland is de afgelopen jaren een trend waarneembaar 

naar het in onderlinge samenhang plaatsen van grotere windmolens in clusters of 

lijnopstellingen. Op deze locaties, met een grootte van ongeveer 10 tot 100 MW, 

staan relatief moderne windmolens met een vermogen boven de 1 MW. Het is 

nog niet nodig deze turbines op korte termijn te vervangen. Hier zal op 

aansluitende gronden ruimte gezocht worden voor uitbreiding van deze 

opstellingen met nieuwe windmolens.  

In deze gebieden is veelal al kennis van windenergie aanwezig bij zowel 

overheden als grondeigenaren en marktpartijen. In een aantal gevallen zal er 

voldoende draagvlak (zowel bestuurlijk als maatschappelijk) zijn om door te 

groeien. In andere gevallen moeten hier nog stappen voor gezet worden en in 

enkele gevallen zijn recente initiatieven juist gestagneerd.  

 

Onder deze categorie van concentratiegebieden vallen de volgende gebieden: 

Noordoost Groningen, de Noordoostpolder, Noordzeekanaalgebied, Regio 

Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Zeeland en West Noord-Brabant. Bijzonder in 

dit verband zijn de twee grootste gemeenten van Nederland: Amsterdam en 

Rotterdam. Door hun grote oppervlak en grote haventerreinen zijn beide 

gemeenten in staat ruimte te vinden voor een forse bijdrage aan de 

doelstellingen voor windenergie. Van één zelfstandig project zal echter in beide 

gemeenten geen sprake zijn. Allebei staan ze voor de taak om in combinatie met 

bestaande functies ruimte te vinden voor windmolens. Partners in de 

Rotterdamse haven (o.a. Rijk, provincie, gemeente, NWEA, PMF) hebben hierover 

al een convenant gesloten. In Amsterdam is men op zoek naar beschikbare 

ruimte voor windmolens. Ook daar behoren te zijner tijd een convenant of 

bestuurlijke afspraken tot de mogelijkheden. 

 

c) Ontwikkelingsgebieden  

 

Tot slot zijn er concentratiegebieden in Nederland die uitermate geschikt zijn 

voor windenergie, maar waar tot nu toe geen of (zeer) weinig windmolens zijn 

geplaatst. Dat kan komen als gevolg van overheidsbeleid, omdat er nog geen 

initiatieven waren of de businesscase niet rond te krijgen was, of omdat de 

verbinding met gebiedsontwikkeling nog niet werd gelegd. In deze gebieden zal 

de aandacht in eerste instantie uitgaan naar het sluiten van coalities tussen de 

meest betrokken partijen. In elk ontwikkelingsgebied kan deze coalitie geleid 

worden door een (publieke) trekker voor het project. In een aantal gebieden zal 
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ook aanvullend onderzoek nodig zijn om scherper inzicht te krijgen in de kansen 

en mogelijke belemmeringen en in kansrijke meekoppelingen met 

gebiedsontwikkeling, bijv. in economisch opzicht.  

 

Uit de analyses en het onderzoek zijn als ontwikkelingsgebied naar voren 

gekomen: de Veenkoloniën, Oost Friesland, IJsselmeer/Markermeer, 

Rivierengebied, Zuid-Willemsvaart, De Peel, Limburg en de A1-zone. 

 

Nationale vrijwaringsgebieden 

 
In de ruimtelijke analyse is ervoor gekozen om een aantal gebieden bij voorbaat 

te vrijwaren van windmolens. Enerzijds omdat realisatie bij voorbaat weinig 

kansrijk wordt gevonden, anderzijds omdat deze gebieden op grond van 

intrinsieke landschaps- en natuurkwaliteiten bescherming verdienen.  

 

De eerste categorie omvat laagvliegroutes en militaire- en burgerluchthavens en 

hun aanvliegroutes. Realisatie is hier onmogelijk omdat windmolens een te groot 

risico vormen voor een veilige luchtvaart en omdat verplaatsing van luchthavens 

buitenproportioneel is. De bestaande juridische kaders voor dit onderdeel van de 

vrijwaringsgebieden maken het al onmogelijk om windmolens te plaatsen in deze 

gebieden; nadere maatregelen zijn dus niet vereist.  

De tweede categorie van vrijwaringsgebieden omvat de Nationale Landschappen, 

Natura 2000 gebieden op land en de Waddenzee. Deze gebieden worden al 

gedeeltelijk beschermd. In de PKB Waddenzee zijn windmolens uitgesloten en in 

Nationale Landschappen en Natura 2000 gebieden gelden strenge voorwaarden. 

Het is wenselijk deze gebieden met een eenduidig regime volledig te vrijwaren 

van windmolens, omdat de steeds grotere windmolens hier niet inpasbaar zijn 

zonder de kernkwaliteiten van deze gebieden aan te tasten. Bovendien wordt 

daarmee voorkomen dat windmolens het gehele landschap van Nederland gaan 

domineren. Tegenover de concentratiegebieden worden daarom windmolenvrije 

vrijwaringsgebieden gezet. 

 

Deze gebieden zullen niet van de ene op de andere dag vrij zijn van windmolens. 

Daar waar er op dit moment windmolens in vrijwaringsgebieden staan of 

initiatieven voor nieuwe windmolens worden ontplooid zal een ‘uitsterf’-beleid 

worden gevoerd. Dit betekent dat ter plekke van de windmolens ruimte voor 

uitbreiding weggenomen wordt en dat windmoleneigenaren in deze gebieden 

worden gestimuleerd met voorrang te participeren in andere projecten voor 

windparken in concentratiegebieden elders in Nederland. Hiervoor kan 

instrumentarium naar voorbeeld van het in de veehouderij succesvolle ruimte-

voor-ruimte beleid worden opgesteld. Het overgangsregime voor bestaande 

windmolens en initiatieven voor windmolens in vrijwaringsgebieden loopt tot 

2025. 

 
Overig Nederland 

 
Dit Ruimtelijk Perspectief is een zoektocht op nationaal niveau naar ruimte voor 

windenergie. Daarbij wordt een aantal concentratiegebieden nader bekeken, 

maar worden geen uitspraken worden gedaan over individuele locaties, anders 

dan in voorbeeldmatige, illustratieve betekenis. De rijksdoelen worden primair 

geborgd en nagestreefd in respectievelijk de nationale vrijwaringsgebieden en de 

nationale concentratiegebieden. Buiten deze gebieden vinden echter ook 

windmolenontwikkelingen plaats die onder de grens van >100 MW voor een 

grootschalig windpark blijven. Deze ontwikkelingen kunnen voor provincies en 

gemeenten van belang zijn, maar behoeven geen nadere uitwerking op nationaal 

niveau. De ruimte voor decentrale overheden is daarmee overigens beperkt tot 

het realiseren van windmolenopstellingen die kleiner zijn dan 100 MW.  

 

Generieke instrumenten 

 
Net als het ontwerpend onderzoek van dit Ruimtelijk Perspectief op meerdere 

schaalniveaus plaatsvindt, zo zal ook de uitvoering instrumenten vragen op 

verschillende niveaus. Op nationaal schaalniveau zullen vooral bestuurlijke 

afspraken nodig zijn en zal kaderscheppend instrumentarium moeten worden 

ingericht. Voor realisatie van de individuele locaties zal de aanpak steeds 

verschillend zijn, maar is er door de aard van de projecten wel overeenkomsten 
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in de benodigde maatregelen. Daardoor kunnen projecten van elkaar leren en 

kan het beleid zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. 

 

Nationaal schaalniveau 

De in dit perspectief genoemde ruimte voor doorgroei van windenergie op land 

sluit aan op de rijksdoelstellingen voor windenergie. Het borgen van de realisatie 

zal dan ook vanuit het Rijk moeten gebeuren. De concentratiegebieden zullen 

landelijk in overleg met provincies worden vastgesteld en zo nodig wettelijk 

worden vastgelegd. De bestaande wetgeving biedt hiervoor aanknopingspunten. 

Dat zijn de AMvB Ruimte met provinciale taakstellingen, die  op grond van de 

Crisis- en Herstelwet wordt opgesteld en de rijksbevoegdheid om 

inpassingsplannen op te stellen voor installaties groter dan 100 MW. Per gebied 

zullen taakafspraken worden gemaakt, waarbij per windparkproject bezien wordt 

welke ondersteuning of facilitering van de zijde van de rijksoverheid wenselijk is. 

Het Rijk zal bovendien de voortgang van deze afspraken monitoren.   

 

De ervaring van bestaande projecten leert dat het juridische traject van 

bestemmingsplannen en vergunningen over het algemeen het sluitstuk is van een 

grote locatieontwikkeling. Daaraan voorafgaand moeten initiatiefnemers, 

participanten en overheden met elkaar tot overeenstemming komen. Dat is vaak 

een complex proces. Daarom zal de belangrijkste inzet voor realisatie liggen op 

inhoudelijke ondersteuning, procesondersteuning, nader regionaal ontwerpend 

onderzoek en het inrichten van planningen en overlegstructuren voor de 

ontwikkeling van de geschikte locaties voor windparken in de 

concentratiegebieden, waarbinnen alle direct betrokken partijen de inrichting 

van de locatie kunnen uitwerken.  

 

Locatieontwikkeling 

Overleg en planning zijn niet voldoende om de individuele locaties gerealiseerd 

te krijgen. Daarvoor zullen ook inhoudelijke maatregelen nodig zijn. Voor het 

merendeel zijn die maatregelen locatiespecifiek. Een viertal onderwerpen zal ook 

op hoger schaalniveau aandacht behoeven. 

a) Ruimtelijke argumentatie 

Plannen met een grote ruimtelijke impact zoals grote windparken, behoeven een 

gedegen ruimtelijke afweging waarbij ook alternatieve locaties kunnen worden 

afgewogen. Op basis van de redeneerlijn in dit Perspectief kan een dergelijke 

onderbouwing geleverd worden, mits het Rijk dit als zodanig juridisch vormgeeft.  

b) Rentabiliteit 

Windenergieprojecten worden niet door overheden gerealiseerd, maar door 

bedrijven, particulieren of coöperaties. Zij zullen pas gaan bouwen als een project 

ook een reëel perspectief op financieel voordeel biedt. De nationale 

concentratiegebieden zijn mede hierop gekozen door windopbrengst en 

nabijheid van het netwerk mee te nemen in de analyse. Daarbij is verondersteld 

dat in 2020 windenergie niet langer gesubsidieerd hoeft te worden. 

Marktontwikkelingen zullen windenergie in de aanloop naar 2020 steeds minder 

afhankelijk maken van subsidie. Het Rijk zal in de komende jaren voortdurend de 

vinger aan de pols houden en het subsidieregime daarop aanpassen.  

c) Aansluiting op het netwerk 

Het netwerk moet over voldoende capaciteit beschikken om de opgewekte 

elektriciteit te transporteren naar de gebruikers. Bij de aanleg en uitbreiding van 

dit kostbare netwerk zal rekening gehouden worden met de locaties van 

grootschalige windparken en vice versa. 

d) Radardekking 

Windmolens interfereren met radar. Omwille van de (vlieg)veiligheid moet dit 

zoveel mogelijk vermeden worden. Een aantal van de concentratiegebieden 

wordt daardoor belemmerd. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden over:  

� aanpassing van de meetsystematiek en normen,  

� de locatie van radarstations en  

� de inzet van meervoudige radardekking.  

Daarmee kunnen de concentratiegebieden voldoende ruimte voor ontwikkeling 

krijgen. 

 

Tot slot zal kennisuitwisseling en expertiseontwikkeling nodig zijn. Daarmee 

kunnen ervaringen op het gebied van bijvoorbeeld participatie, financiering en de 

ruimtelijke inrichting van windparken worden uitgewisseld. Het Rijk zal een 

structuur voor de uitwisseling van kennis en ervaringen faciliteren en monitoren. 
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Werkingsgebied 

 
Het Ruimtelijk Perspectief schetst een mogelijke toekomstige ontwikkeling voor 

grote windmolens in Nederland. De in dit document omschreven ruimte voor 

windenergie behoeft dan ook nog nadere uitwerking. Voor de uitvoering zullen 

de voorstellen uit dit perspectief moeten worden omgezet in afspraken en 

convenanten en in formele wet- en regelgeving. Dat betekent dat er nog geen 

negatieve werking van uitgaat voor projecten die nu in voorbereiding zijn, waar in 

Nederland ook. Voorlopig zal elke windmolen nodig zijn om de 

kabinetsdoelstellingen in 2011 te halen.  
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4. Advies aan het Bestuurlijk overleg 
 
Het Bestuurlijk overleg van februari 2009 heeft gevraagd om een inhoudelijke 

verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden voor doorgroei van windenergie op 

land, inclusief voorstellen voor uitvoerbaarheid. In voorliggend Ruimtelijk 

Perspectief worden de resultaten van die verkenning gepresenteerd. Realisering 

van de voorstellen leidt tot een windvermogen op land van meer dan 6000 MW 

in 2020. Hieronder volgt het advies aan het Bestuurlijk overleg.  

 

NATIONALE CONCENTRATIEGEBIEDEN 

 

ADVIES 1 Vaststellen van de nationale concentratiegebieden    

Om de doelen voor duurzame energie te realiseren wordt geadviseerd om 

windmolens voortaan zoveel mogelijk te bundelen in grote windparken (>100 

MW per park) in nationale concentratiegebieden. Deze windparken kunnen in 

theorie gesitueerd worden in de volgende nationale concentratiegebieden: 

d) Saneringsgebieden: waar herstructurering en opschaling ter plekke of 

elders in het concentratiegebied ruimte biedt voor een windpark. Dit 

betreft het Westen van Friesland, de Flevopolder en de Kop van Noord-

Holland; 

e) Uitbreidingsgebieden waar aansluitend aan bestaande (kleine) 

windparken of windopstellingen in het concentratiegebied ruimte wordt 

gecreëerd voor meer windmolens. Dit betreft Noordoost Groningen, de 

Noordoostpolder, het Noordzeekanaalgebied/Havengebied Amsterdam, 

Havengebied Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Zeeland en West Noord-

Brabant; 

f) Ontwikkelingsgebieden waar windenergie een nieuw element in het 

landschap van het concentratiegebied is. Dit betreft de Veenkoloniën, 

Oost Friesland, IJsselmeer/Markermeer, Rivierengebied, Zuid-

Willemsvaart, De Peel, Limburg en de A1-zone. 

Geadviseerd wordt om genoemde gebieden aan te wijzen als nationale 

concentratiegebieden. Mocht dat om wat voor reden dan ook op bezwaren 

stuiten, dan dragen provincies gelijkwaardige alternatieve gebieden voor.  

 

ADVIES 2 Uitwerken van windparklocaties in concentratiegebieden 

In dit Ruimtelijk Perspectief zijn voorbeelduitwerkingen gemaakt voor de 

nationale concentratiegebieden (zie bijlage 1), o.m. als grondslag voor de 

berekening van mogelijkerwijs te realiseren windvermogen. De opgave in MW en 

de locatiekeuze van windparken in concentratiegebieden vergen evenwel nog 

nadere precisering.  

Geadviseerd wordt dat het Rijk samen met de betrokken provincies binnen 1 jaar 

de locatiekeuzen en inpassing van windparken nader uitwerkt, wanneer nodig in 

onderlinge provinciale samenwerking wanneer een concentratiegebied 

provinciegrenzen overstijgt. Voorwaarden zijn dat in ieder geval per windpark 

wordt voldaan aan minimaal 100 MW en dat per concentratiegebied minimaal de 

volgende streefcijfers (incl. saneringsopgave) worden gerealiseerd:  

          

concentratiegebied streefcijfers 

2011-2020 

in MW 

Rijk en betrokken provincies: 

Noordoost Groningen 500 Groningen 

Veenkoloniën 500 Groningen en Drenthe 

Oost Friesland 100 Friesland 

West Friesland 100 Friesland 

IJsselmeer 450 Friesland, Flevoland, Noord-Holland 

Markermeer 450 Flevoland, Noord-Holland, Utrecht 

Kop van Noord-Holland 125 Noord-Holland 

Noordoostpolder 100 Flevoland 

Flevopolder 100 Flevoland 

Noordzeekanaal 200 Noord-Holland 

Regio Rotterdam 200 Zuid-Holland 

West Brabant 500 Noord-Brabant 

Goerree Overflakkee 200 Zuid-Holland 

Zeeland 200 Zeeland 

Rivierenland 100 Gelderland 

Zuid-Willemsvaart 175 Noord-Brabant 

Peel 100 Limburg 

Limburg 125 Zuid-Limburg 

A1 zone 275 Overijssel 

totaal 4500  



 
 
 
 
 

 27 

Advies 3 Aanwijzen van windparklocaties in concentratiegebieden 

Het Rijk heeft  – mede in navolging van internationale afspraken - stevige doelen 

gesteld voor duurzame energie, waaronder windenergie. Bovendien is het Rijk 

sinds maart 2009 bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van parken boven 

de 100MW.  

Geadviseerd wordt dat na het verstrijken van de periode van 1 jaar voor de 

hiervoor genoemde gezamenlijke uitwerking van de concentratiegebieden en 

windparklocaties, het Rijk in de bevoegdheden van decentrale overheden treedt 

en concrete windparklocaties in de concentratiegebieden aanwijst in het geval 

dat de gezamenlijke uitwerking niet tot concrete resultaten heeft geleid.  

 

B. NATIONALE VRIJWARINGSGEBIEDEN 

 

ADVIES 4 Vaststellen van de nationale vrijwaringsgebieden vanwege natuur en 

landschap 

Om de doelen voor behoud en verbetering van kernkwaliteiten van natuur- en 

landschap te realiseren wordt geadviseerd om de Waddenzee, alle Nationale 

Landschappen en alle Natura 2000 gebieden op land te vrijwaren van 

windmolens. Deze gebieden maken onderdeel uit van de nationale 

vrijwaringsgebieden. De borging van deze vrijwaring wordt waar nodig door het 

Rijk vastgelegd in aanvullende regelgeving bij genoemde beleidscategorieën. 

 

ADVIES 5 Vaststellen van de nationale vrijwaringsgebieden vanwege 

vliegveiligheid 

Om de doelen ten aanzien van de veiligheid van het burger- en militaire 

vliegverkeer te realiseren wordt geadviseerd om de ruimte op en nabij 

luchthavens en de ruimte in laagvliegroutes te vrijwaren van windmolens. Deze 

gebieden maken onderdeel uit van de nationale vrijwaringsgebieden. De borging 

van deze vrijwaring wordt door het Rijk vastgelegd in aanvullende regelgeving. 

 

ADVIES 6 Sanering van de nationale vrijwaringsgebieden 

Voor zover thans of in de nabije toekomst windmolens geplaatst zijn dan wel 

geplaatst worden in de nationale vrijwaringsgebieden wordt geadviseerd om 

hiervoor een saneringsbeleid te ontwikkelen dat ertoe leidt dat in 2025 

genoemde vrijwaringsgebieden windmolenvrij zijn. Het Rijk ontwikkelt daartoe 

het noodzakelijke beleid met voorschriften, middelen en voorzieningen die het 

voor windmoleneigenaren aantrekkelijk maken om in aanmerking te willen 

komen voor deze saneringsregeling. Tot de voorzieningen behoort een 

voorrangsregeling voor eigenaren van windmolens in vrijwaringsgebieden om te 

participeren in windparken in concentratiegebieden.   

 

C. OVERIG NEDERLAND 

 

ADVIES 7 Realisering windmolenopstellingen buiten de concentratie- en 

vrijwaringsgebieden 

Doorgroei van windenergie op land berust op de pijlers van concentratiegebieden 

en vrijwaringsgebieden, mede ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het 

terugdringen van de verrommeling van landschappen in Nederland. In dit licht 

zouden provincies en gemeenten prudent om moeten gaan met uitbreiding van 

windopstellingen buiten de concentratie- en vrijwaringsgebieden. De provinciale 

en gemeentelijke bevoegdheden voor windenergieopstellingen die kleiner zijn 

dan 100 MW blijven in stand, maar geadviseerd wordt om terughoudend 

hiermee om te gaan als het gaat om grote windmolens (> 60 meter ashoogte). 

 

D. GENERIEK VOORWAARDENSCHEPPEND RIJKSBELEID 

 

ADVIES 7 Subsidieregeling 

De huidige SDE subsidie vergroot de rentabiliteit en daarmee de realiseringskans 

van windmolenopstellingen. In 2010 zal deze subsidie worden geëvalueerd. 

Geadviseerd wordt om de evaluatie van de SDE aan te grijpen om de 

subsidiesystematiek voor wat betreft windmolens met een ashoogte van meer 

dan 60 meter exclusief te laten aansluiten op de gewenste realisering van de 

gekozen nationale concentratiegebieden en de daar te situeren windparken.  

Voorts wordt geadviseerd om dan tevens te bezien in welke mate de SDE 

effectief kan worden ingezet om kleinschalige particuliere initiatieven op onder 

andere het gebied van windenergie te stimuleren met gebruikmaking van 

miniwindturbines die kleiner zijn dan een ashoogte van 20 meter. 
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ADVIES 8 Stimuleren van participatie 

Een belangrijke conditie voor de adoptie van windmolens op land en prikkel voor 

duurzaam energiegebruik met inzet van windenergie, is dat burgers en bedrijven 

in ruime mate kunnen participeren in windenergieprojecten.  

Geadviseerd wordt om met gebruikmaking van reeds verricht onderzoek door 

Senternovem de juridische en fiscale mogelijkheden van participatie in 

windparken door burgers en bedrijven te verkennen en daaraan ruime 

bekendheid te geven. Anderzijds wordt geadviseerd te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn of gecreëerd kunnen worden om bij de ontwikkeling van 

windparken de participatie door burgers en bedrijven tot een bepaalde grens 

verplicht te stellen aan de ontwikkelaars/initiatiefnemers van windparken.    

  

ADVIES 9 Stimuleren van innovatie 

In het kader van het Innovatieprogramma Mooi Nederland worden in 2010 

initiatieven met betrekking tot de identiteit van energielandschappen 

gestimuleerd, specifiek gericht op de realisering van kleinschalige 

windopstellingen in combinatie met andere vormen van ruimtegebruik op lokale 

schaal.  

Geadviseerd wordt om in het kader van de bevordering van duurzaam 

energiegebruik het Innovatieprogramma Mooi Nederland aan te vullen met 

middelen uit de SDE, deels gericht op het stimuleren van bedoelde 

experimenten, deels gericht op het stimuleren van innovatief onderzoek op het 

gebied van miniwindturbines.   

 
ADVIES 10 Stimuleren van integrale gebiedsontwikkeling 

De doorwerking van het Ruimtelijk Perspectief zal sneller en effectiever zijn 

beslag krijgen wanneer de stimulering van windenergie op land niet louter wordt 

opgevat als duurzaamheidsdoel maar tevens als opgave voor regionale 

gebiedsontwikkeling. In dat geval kan de infrastructuur voor een duurzame 

energiehuishouding een vanzelfsprekend onderdeel gaan uitmaken van de 

gebruikelijke outillage van gebieden, net zoals dat geldt voor andere vormen van 

ruimtegebruik. Bij de vormgeving van deze opgave kan geleerd worden van de 

vele ervaringen die o.m. in het kader van Habiforum in de afgelopen jaren zijn 

opgedaan (vgl. Nederland boven Water I en II).  

Geadviseerd wordt om in overleg te treden met de ruimtelijke vakwereld 

(universiteiten, Nai, NIROV e.d.) om een nieuw programma te starten of aan te 

haken aan lopende programma's, met het doel om te borgen dat bij integrale 

gebiedsontwikkeling standaard rekening wordt gehouden met de noodzakelijke 

infrastructuur voor duurzame energie.   

 

ADVIES 11 Procesmanagement  

De doorwerking van het Ruimtelijk Perspectief zal sneller en effectiever zijn 

beslag krijgen wanneer dit van rijkszijde ondersteund wordt in de vorm van 

procesondersteuning, kennisontwikkeling en –overdracht en monitoring. 

Geadviseerd wordt om voor dit doel een Kenniscentrum Windenergie op Land in  

te richten bij het ministerie van VROM voor de periode van 5 jaar.   

 

E. PROCEDURE 

 
Het Ruimtelijk Perspectief wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het 

Bestuurlijk overleg van 11 maart 2010. Na instemming dan wel goedkeuring na 

wenselijke aanpassing, wordt het Ruimtelijk Perspectief toegezonden aan de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan alle LUW partners.  

Geadviseerd wordt om een verkorte, publieksgerichte versie beschikbaar te 

stellen via de websites van VROM, LNV, EZ, IPO, VNG en Senternovem met het 

doel om de burgers van Nederland te informeren. Ook wordt geadviseerd dat  

het Rijk in overleg met de LUW partners de voortgang bewaakt van de 

activiteiten, die voortvloeien uit dit Ruimtelijk Perspectief.    
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Nawoord 
 
En wat nu met de bekende discussies over mooi en lelijk? 

Een heel Ruimtelijk Perspectief zonder aandacht te besteden aan beide 

opvattingen? Sommige mensen vinden windmolens toch monsterlijk, terwijl 

anderen ze prachtig vinden?  

 

Twee opmerkingen over mooi en lelijk. 

 

Op de eerste plaats ligt er nu de kans om mooie windparken te gaan maken in 

plaats van lukrake solitaire molens of kleine betekenisloze groepjes van molens te 

gaan plaatsen. Juist door volume in samenhang te maken kan een statement 

gemaakt worden. Samenhang in onderlinge betekenis (patroon) en samenhang in 

relatie tot landschap en omgeving (structuur). Daarbij is zorgvuldige aandacht 

voor het gebruik van het maaiveld van grote betekenis. Grote windmolens staan 

zo'n paar honderd meter uit elkaar om goed wind te kunnen vangen. Dat geeft 

veel ruimte om op de grond betekenisvol ruimtegebruik te creëren, gedragen door 

lokale en regionale wensen, ideeën en participatie. Dan worden de windparken 

die in de komende jaren gebouwd gaan worden de gerespecteerde cultuurhistorie 

van de toekomst, net zoals nu door menigeen gewaardeerd gekeken wordt naar 

de water- en houtzaagmolens uit de 18
e
 eeuw.  

 

Op de tweede plaats overstijgt de urgentie van duurzame energie verre de 

modieuze opvattingen over mooi en lelijk. We zijn zo verwend met schijnbaar 

onuitputtelijke fossiele energie, dat we het vanzelfsprekend zijn gaan vinden dat 

er licht is wanneer we de lichtschakelaar indrukken, dat de ijskast en de computer 

het doen, dat de straatverlichting brandt, dat ….ga zo maar door. Willen we dat 

er ook nog iets overblijft voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen, 

dan staat het buiten kijf dat we nu zuiniger moeten worden én dat het slim is om 

schone en onuitputtelijke energiedragers in te zetten, zoals zonne-energie, 

aardwarmte en windenergie. Hoe we wind rendabel kunnen oogsten weten we 

als de besten. Laten we het dan snel gaan doen.   
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Overzicht organisatie en deelnemers 

 

Opdrachtgever   Jacqueline Cramer, minister van VROM 

 

Opdrachtnemer  Gerrie Fenten, projectleider landelijke uitwerking 

windenergie, ministerie van VROM 

 

Kernteam lange termijn verkenning 

Projectleiding   Peter Heerema, Locus 

Ruimtelijk ontwerp  Pauline van den Broeke, VROM 

   Douwe Schenk, VROM 

Uitvoerbaarheid  Sander van Waveren, VROM 

   Patricia Palmen, VROM 

Beleidscontext  Meinte de Hoogh, VROM 

   Roel Teeuwen, VROM 

   Yigall Schilp, VROM   

Beleid met Burgers Anke Stapels, VROM 

Communicatie  Atty Eiriksdottir-Benedikz, VROM 

Projectsecretaris  Jan van Eck, VROM 

 

Expertondersteuning 

Ruimtelijk ontwerp en analyse  Anita Bijvoet, VROM 

   Astrid Bräuer, VROM 

   Henk Schuurmans, VROM 

   Evert-Jan Lameris, VROM 

Ruimtelijk advies  Yttje Feddes, CRA 

   Rienke Groot, CRA   

Ontwerpend onderzoek Sjoerd Cusveller, Islant 

   Remco Reijke, Islant  

Edwin van Uum, Noordzuiden 

Roel van Gerwen, Noordzuiden 

Quick scan Wind/infrastructuur  Ruud van Rijn, Bosch en van Rijn 

Quick scan Wind/industrie  Riek Bakker, Riek Bakker Advies 

Hansje van Douwen, BVR 

Liliane Geerling, BVR 

Uitvoerbaarheidsanalyse  Antje Tenhaaf, Icodrome 

Guido Kwikkers, Icodrome 

    Jan Kuiper, Icodrome 

Burgerdialoog   Elmara Bemer, TNS Consult 

Doorrekening   Hans Cleijne, KEMA 

    Caroline Faasen, KEMA 

Toekomstverkenning Anton van Hoorn, Planbureau voor de 

Leefomgeving 

Participatie en financiering Albert Jansen, Senternovem 

 

Begeleidingscommissie  Gerrie Fenten, voorzitter 

    Peter Heerema, projectleider LTV 

    Jan van Eck, secretaris 

    Corine Verspeek, ministerie LNV 

Cor van Meijenfeldt, ministerie LNV 

René Moor, ministerie EZ  

 Bart van Bleek, VROM/Mooi NL 

 Rona Helder, VNG 

Evelien Babbé, VNG 

Willem de Kleyn, provincie Zuid-Holland, mede 

namens het IPO 

Rien Goedhart, provincie Gelderland 

Dennis Menting, provincie Flevoland 

Hans van Vliet, gemeente Olst-Wijhe 

Laurent de Jong, gem. Alphen a/d Rijn 

 

Concept en tekst Ruimtelijk Perspectief  Peter Heerema, projectleder LTV 

 

Deelnemers Ontwerpateliers? 

 

Deelnemers Uitvoerbaarheidsconferentie?  
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Bijlage 1: indicatieve voorbeelduitwerkingen van windparken per 

concentratiegebied 
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Aard van de opgave 

Doorontwikkeling van aanwezige en geplande windparken, waar mogelijk in 

aansluiting op rijksinvesteringen en als bijdrage aan transformatie van de 

regio vanwege krimp. Combineren mogelijk met industrieterreinen Delfzijl 

en Eemshaven. Uitbouw Energy Valley. Aanwezige beperkingen betreffen 

de externe werking van de PKB Waddenzee en Natura 2000 (Waddenzee). 

Er zijn geen vrijwaringsgebieden in dit gebied. 

Kosten en opbrengsten 

Voorbeelduitwerking windpark van 90 windmolens (405 MW). 

 

Netto opbrengst: 1.194.467 MWh/jaar. 

Equivalent elektriciteitsverbruik: 787.560 personen 

Totale kosten: 610.148.035 euro  

 (zie toelichting bij voorbeelduitwerking) 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: het gebied valt binnen 1 provincie. Momenteel is er 

reeds een samenwerking tussen provincie en gemeenten voor de 

bestaande initiatieven. Aandacht vergt het verkrijgen van draagvlak voor 

een extra opgave in dit gebied. 

Knelpunten beleidskaders: voornamelijk geluidhinder 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Voorbeelduitwerking Noordoost Groningen 
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Kosten en opbrengsten 

Voorbeelduitwerking windpark van 682 windmolens (3069  MW). 

 

Netto opbrengst: 5.938.515 MWh/jaar. 

Equivalent elektriciteitsverbruik: 3.915.504 personen 

Totale kosten: 4.669.742.050 euro 

(zie toelichting bij voorbeelduitwerking) 

 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: het concentratiegebied overlapt twee provincies. Het 

gebied vormt wel een eenheid en een eigen organisatiestructuur 

(Projectbureau voor de Veenkoloniën). 

Knelpunten beleidskaders: op het gebied van natuur en ecologie zullen 

maatwerkoplossingen moeten worden gekozen.  

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
 

Aard van de opgave 

Nieuwe ontwikkeling die kan bijdragen aan transformatie in de vorm van 

nieuwe natuurontwikkeling (uitbreiding Bargerveen) en herstructurering 

van de landbouw. Combineren mogelijk met industrieterrein in Emmen. 

Aanwezige beperkingen in het gebied zijn een vrijwaringszone vanwege een 

laagvliegroute en beperkingen vanwege natuur- en landschapsbeleid (EHS, 

primaire waterkering). Aanhaking aan rijksinvesteringen vanwege krimp. 
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Voorbeelduitwerking Veenkoloniën 

 
 

Cijfers p.m. 
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Kosten en opbrengsten 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: het gebied ligt binnen een provincie. Aangezien het 

een nieuw concentratiegebied betreft, zou een actieve aanjaging zeker in 

het begin noodzakelijk zijn. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
 

Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied. Aanwezige beperkingen betreffen 

vrijwaringszones (nationaal landschap en burgerluchthaven),  vigerend 

landschapsbeleid (EHS, Natura 2000) en defensie radargebieden. 
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Aard van de opgave 

Herstructureringsgebied. Plaatsing van extra capaciteit in de vorm van een 

grootschalig windpark combineren met herstructurering. Tevens 

transformatiegebied. Aanwezige beperkingen vanwege vrijwaringszone 

nationaal landschap, defensieradar, externe werking PKB Waddenzee, 

externe werking Natura 2000 (IJsselmeer en Waddenzee), EHS-beleid en 

primaire waterkeringen. Aanhaken aan rijksinvesteringen (MIRT, 

glastuinbouw).  

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: complex vanwege samenhang met verdere 

ontwikkeling van de Afsluitdijk en het IJsselmeer. Aangezien het een 

behoorlijke herstructureringsopgave is, is een actieve aanjaging 

noodzakelijk. 

Knelpunten beleidskaders: natuur en ecologie. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied. Er is een mogelijkheid voor meekoppeling door 

aan te sluiten op de visie op het IJsselmeer en Markermeer. Er zijn al veel 

initiatieven om en nabij de dijken en randen van het IJsselmeer, maar nog 

weinig er in. Dat vergt een integrale afweging met Markermeer, en het 

oosten van Noord-Holland. Bij locatiekeuze moet rekening worden 

gehouden met het Natura 2000 beleid en effecten op de vogel- en 

habitatwaarden.   

Kosten en opbrengsten 

Voorbeelduitwerking windpark van 200 windmolens (900  MW). 

 

Netto opbrengst: 2.837.430 MWh/jaar. 

Equivalent elektriciteitsverbruik: 1.870.833 personen 

Totale kosten: 1.357.899.700 euro 

(zie toelichting bij voorbeelduitwerking) 

 

 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: gebied vergt een integrale afweging, zeker in 

combinatie met Markermeer. Er zijn verscheidene overheden en belangen 

bij betrokken. Sterke sturing noodzakelijk om te komen tot een integrale 

visie. 

Knelpunten beleidskaders: natuur en ecologie 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Voorbeelduitwerking IJsselmeer 
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Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied. Rekening houden met beperkingen vanwege 

Natura 2000 en primaire waterkeringen. Mogelijkheid voor meekoppelen 

met rijksinvesteringen voor waterkwaliteit en dijken. 

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: Gebied vergt een integrale afweging. Zeker in 

combinatie met IJsselmeer. Er zijn verscheidene overheden en belangen 

betrokken. Sterke sturing noodzakelijk om te komen tot een integrale visie. 

Knelpunten beleidskaders: natuur en ecologie. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Aard van de opgave 

Herstructureringsgebied. Extra capaciteit voor wind combineren met 

sanering solitaire opstellingen. Aansluiting op 380 kV netwerk noodzakelijk. 

Meekoppeling mogelijk met rijksinvesteringen IJsselmeerdijken. 

Beperkingen aanwezig vanwege EHS, externe werking Natura 2000 

(Waddenzee en IJsselmeer) en defensieradar. 

Kosten en opbrengsten 

Voorbeelduitwerking windpark van 42 windmolens (126  MW). 

 

Netto opbrengst: 340.200 MWh/jaar. 

Equivalent elektriciteitsverbruik: 224.308 personen 

Totale kosten: 246.328.800 euro 

(zie toelichting bij voorbeelduitwerking) 

 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: Provincie, gemeenten en rijk spelen momenteel al een 

actieve en samenwerkende rol om te komen tot een forse 

herstructureringsopgave. Deze opdracht zal dus breder opgepakt moeten 

worden. Initiatiefnemers dienen actief te worden betrokken bij nieuwe 

projecten. Gelet op de grootte van de opgave en herstructurering is het een 

aandachtspunt om voldoende vaart te houden. 

Knelpunten beleidskaders: radar; visie IJsselmeer en Afsluitdijk. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Voorbeelduitwerking Kop van Noord-Holland 
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 Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied, waarbij kan worden meegekoppeld met 

bestaande Initiatieven. Mogelijke beperkingen vanwege externe werking 

Natura 2000 (IJsselmeer) en EHS-beleid.  

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: er is op dit moment reeds een stevige opgave, die 

groter wordt. De uitvoerbaarheid zal afhankelijk zijn van de inzet van alle, 

bij het IJsselmeer betrokken organisaties en de samenhang tussen opgaven 

en vrijwaring voor Noordoostpolder, het IJsselmeer, Markermeer, Kop van 

Noord-Holland, Flevopolder en het westen van Friesland.  

Knelpunten beleidskaders: natuur en ecologie. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Aard van de opgave 

Herstructurerings- en saneringsgebied. Aansluiten bij ontwikkelingen 

Zuidlob. Mogelijke beperkingen vanwege EHS en Natura 2000. 

Meekoppeling met rijksinvesteringen (IJsselmeerdijken, robuuste 

ecologische verbindingszone, potentiële logistieke hotspot en 

bereikbaarheid).  

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: actieve provincie, maar ook hier is integrale afweging 

noodzakelijk ten opzichte van overige initiatieven in en om het IJsselmeer.  

Knelpunten beleidskaders: natuur, ecologie, radar. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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 Aard van de opgave 

Meekoppelen met bestaande Initiatieven en investeringen, combineren 

met havengebied Amsterdam en IJmuiden combineren met grootverbruiker 

Hoogovens als potentiële afnemer. Vrijwaringszone in dit gebied vanwege 

nationaal landschap en aan- en uitvliegroutes luchthaven Schiphol.  

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: er zijn diverse partijen bij betrokken van verschillende 

statuur. Om een dergelijk project te realiseren zal een behoorlijke 

stuwende kracht moeten worden ingezet om alle partijen in beweging te 

zetten. 

Knelpunten beleidskaders: radar, externe veiligheid. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Aard van de opgave 

Meekoppelen en integreren van bestaande Initiatieven in de regio. 

Mogelijke beperkingen vanwege Natura 2000, EHS-beleid en primaire 

waterkeringen. Aanhaken aan rijksinvesteringen mainports en 

klimaatadaptatie. Combineren met industriële karakter van (deel van) de 

havenbedrijvigheid.   

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: momenteel wordt in deze regio hard getrokken aan 

realisatie van windopstellingen. 

Knelpunten beleidskaders: radar, externe veiligheid. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Aard van de opgave 

Meekoppelen met bestaande projecten om te komen tot een 

concentratiegebied. Mogelijke beperkingen vanwege defensieradar en 

externe werking Natura 2000 (grote wateren). Aanhaken aan 

rijksinvesteringen (glastuinbouw, bereikbaarheid, sluizen) en combineren 

met industrieterrein Moerdijkse Hoek. Vrijwaringszone in verband met 

burgerluchtvaart.  

Kosten en opbrengsten 

Voorbeelduitwerking windpark van 543 windmolens (2.444 MW). 

 

Netto opbrengst: 6.958.111 MWh/jaar. 

Equivalent elektriciteitsverbruik: 4.587.765 personen 

Totale kosten: 3.717.855.874 euro 

(zie toelichting bij voorbeelduitwerking) 

 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: het gaat om samenwerking van achttien gemeenten 

en de provincie. Uitdaging is om fors meer te realiseren dan nu gepland is. 

Knelpunten beleidskaders: radar, natuur, ecologie. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Voorbeelduitwerking West Brabant 
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Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied. Mogelijke beperkingen vanwege externe 

werking Natura 2000 (grote wateren) en EHS. Meekoppelen met 

rijksinvesteringen (dijken). 

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: n.n.b. 

Knelpunten beleidskaders: met name natuur. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Aard van de opgave 

Meekoppelen met bestaande initiatieven, wellicht komen tot nieuw 

concentratiegebied. Combineren met industrieterreinen van Terneuzen en 

Vlissingen. Mogelijke beperkingen vanwege  defensieradar,  externe 

werking Natura 2000 en EHS beleid. Vrijwaringszone nationaal landschap 

en burgerluchthavens. Aanhaken aan rijksinvesteringen multimodale 

overslag en bereikbaarheid. Gedeeltelijk transformatiegebied (krimp).  

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: Provincie heeft actief windbeleid. 

Knelpunten beleidskaders: radar, natuur, ecologie. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied, combineren met rivieren, snelwegen en 

spoorlijnen. Mogelijke beperkingen vanwege EHS, Natura 2000 en primaire 

waterkeringen. 

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: p.m. 

Knelpunten beleidskaders: natuur, ecologie. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied, combineren met natte infrastructuur. Mogelijke 

beperking vanwege defensieradar. Aanhaken aan rijksinvesteringen in 

bereikbaarheid (MIRT), sluizen en kanaal. 

Kosten en opbrengsten 

Voorbeelduitwerking windpark van 42 windmolens (126  MW). 

 

Netto opbrengst: 340.200 MWh/jaar. 

Equivalent elektriciteitsverbruik: 224.308 personen 

Totale kosten: 246.328.800 euro 

(zie toelichting bij voorbeelduitwerking) 

 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: p.m. 

Knelpunten beleidskaders: p.m. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Voorbeelduitwerking Zuid-Willemsvaart  
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Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied. Meekoppelen met rijksinvesteringen in 

transformatie (krimp). Mogelijke beperkingen vanwege Natura 2000 en 

EHS. Vrijwaringszone vanwege burgerluchtvaart en Natura 2000. 

Combineren met industrieterrein Klavertje 4. Aanhaken aan 

rijksinvesteringen (multimodale overslag, landbouw).  

Kosten en opbrengsten 

Voorbeelduitwerking windpark van 42 windmolens (126  MW). 

 

Netto opbrengst: 340.200 MWh/jaar. 

Equivalent elektriciteitsverbruik: 224.308 personen 

Totale kosten: 246.328.800 euro 

(zie toelichting bij voorbeelduitwerking) 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: p.m. 

Knelpunten beleidskaders: p.m. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Voorbeelduitwerking Klavertje Vier 
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Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: p.m. 

Knelpunten beleidskaders: p.m. 

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
 

Kosten en opbrengsten 

 

p.m. 

 

 

Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied. Vrijwaringsgebied vanwege nationaal 

landschap. Mogelijke beperkingen vanwege EHS en Natura 2000. Aanhaken 

aan rijksinvesteringen voor transformatie (krimp), bereikbaarheid. 
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Kosten en opbrengsten 

Voorbeelduitwerking windpark van 42 windmolens (126  MW). 

 

Netto opbrengst: 340.200 MWh/jaar. 

Equivalent elektriciteitsverbruik: 224.308 personen 

Totale kosten: 246.328.800 euro 

(zie toelichting bij voorbeelduitwerking) 

. 

Aard van de opgave 

Nieuw concentratiegebied, combineren met snelweg (MIRT-verkenning). 

Vrijwaringszone vanwege laagvliegroute. 

Uitvoerbaarheid 

Bestuurlijke situatie: verscheidene gemeenten. 

Knelpunten beleidskaders:  

Bestaande windmolens: 

Plannen in de pijplijn: 

Saneringsopgave: 

Participatiemogelijkheden: 
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Voorbeelduitwerking A1 zone 
 
p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


