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PROGRAMMA THEMABIJEENKOMST

• Opening door voorzitter
• Inleiding door wethouder Porskamp
• Informeren:

o Terugblik en waar staan we nu (M. Brus en Th. Evers, gemeente)
o Regionale Energie Strategie 1.0 (S. Tomesen, RES Achterhoek)
o Actualiteiten windenergie (R. Hoenkamp, Bosch en Van Rijn)

• Reacties en vragen
• Vervolg
• Afsluiting 
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RES 1.0 ACHTERHOEK

RAADSPRESENTATIE NAJAAR 2021



RES 1.0 ACHTERHOEK

De RES 1.0 is:

• Het resultaat van een verkenning naar de toekomstige energiestrategie in 
de Achterhoek

• Uitgevoerd door acht gemeenten, de provincie Gelderland, het waterschap 
Rijn en IJssel en Liander

• Begeleid door de stuurgroep RES Achterhoek
• Het document waarin de bovengenoemde partners aangeven hoeveel 

duurzame energie de Achterhoek bijdraagt aan de afspraken in het 
nationaal klimaatakkoord



ACHTERHOEKS RES-BOD ELEKTRICITEIT

1,35 TWh
in 2030

Zon op dak 0,35 TWh

Zon op 
land
Windenergie

1,00 TWh



KERNPUNTEN RES 1.0 ACHTERHOEK

• De Achterhoek draagt 1,35 TWh bij aan duurzame energie in 2030
• Daarvan wordt 0,35 TWh op daken en 1,0 TWh op land gerealiseerd

• Minimaal 0,546 TWh met windturbines (0,172 TWh is al gerealiseerd of 
vergund)

• 0,546 TWh = circa 28 grote windturbines (5,5 MW) of circa 61 middelgrote windturbines 
(3 MW)

• Voorkeur voor toevoeging van meer windenergie (substantiële vermindering 
maatschappelijke kosten)

• Voor windturbines zijn enkele zoekgebieden benoemd 
• De voorkeur gaat uit naar enkele clusters van turbines (in tegenstelling tot 

spreiding over de regio)



AANDACHTSPUNTEN BIJ KEUZES IN DE RES 1.0 M.B.T. WIND

• Het functioneren van het elektriciteitsnetwerk:
• Netwerkkosten
• Haalbaarheid van tijdige aansluiting van duurzame energieproductie
• Belang van een goede energiemix (zonne- en windenergie)

• Planologische en beleidsmatige beperkingen

• (Zuinig) ruimtegebruik en milieu-impact

• Meningen en belangen stakeholders



Zoekgebieden 
windturbines



STATUS RES 1.0

• Deze RES 1.0 is een strategische verkenning

• De resultaten werken door na vertaling van de RES 1.0 in ruimtelijke, 
juridisch bindende plannen

• Voor deze doorvertaling is nog nader (milieu)onderzoek nodig wat tot 
concretisering en detaillering van onder meer de zoekgebieden voor 
windturbines leidt

• Uiteindelijk moet de duurzame energie uiterlijk 2030 worden geleverd



FOCUS VOOR DE KOMENDE TIJD

• Lusten en lasten in de regio (lokaal eigenaarschap)

• Zon op dak

• Participatie bij uitwerking duurzame energie projecten

• Samenwerking en programmatische aanpak



Robin Hoenkamp



INHOUDSOPGAVE

1. Huidige stand der techniek windturbines

2. Ruimtelijke mogelijkheden van windturbines

3. (Milieu)effecten van windturbines

4. Financiële participatie

5. Uitspraak Raad van State inzake ‘Nevele arrest’



1. HUIDIGE STAND DER TECHNIEK WINDTURBINES

Windpark Hagenwind

Bron: Tubantia



1. HUIDIGE STAND DER TECHNIEK WINDTURBINES

• Afmetingen van windturbines nemen 
toe t.b.v. grotere efficiëntie 

• Hoe groter de windturbine, des te 
meer duurzame elektriciteitsproductie
• Hogere ashoogte = beter 

windaanbod
• Grotere rotordiameter = groter oppervlak 

om wind mee te 
vangen 
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3. (MILIEU)EFFECTEN VAN WINDTURBINES

• Geluid

• Slagschaduw

• Ecologie

• Landschap en cultuurhistorie

• Overige aspecten: externe veiligheid, archeologie, bodem, water, defensieradar.











3. (MILIEU)EFFECTEN VAN WINDTURBINES – ECOLOGIE



3. (MILIEU)EFFECTEN VAN WINDTURBINES – LANDSCHAP

• Herkenbaarheid opstelling

• Relevantie tiphoogte
Moderne windturbines zijn zeer hoog. 
Ervaring leert dat inschatten van tiphoogte in de praktijk lastig is.

  
Lijnopstelling Clusteropstelling 

 



3. (MILIEU)EFFECTEN VAN WINDTURBINES – LANDSCHAP

• Herkenbaarheid opstelling

• Relevantie tiphoogte
Moderne windturbines zijn zeer hoog. 
Ervaring leert dat inschatten van tiphoogte in de praktijk lastig is.

  
Lijnopstelling Clusteropstelling 

 

? ?



3. (MILIEU)EFFECTEN VAN WINDTURBINES – LANDSCHAP

• Herkenbaarheid opstelling

• Relevantie tiphoogte
Moderne windturbines zijn zeer hoog. 
Ervaring leert dat inschatten van tiphoogte in de praktijk lastig is.

  
Lijnopstelling Clusteropstelling 

 

? ?



5. FINANCIËLE PARTICIPATIE

• Waarom financiële participatie? 
• Lokale gemeenschap laten meedelen;
• Betrokkenheid vergroten;
• Gedragscodes.

• Wie participeert er? 
• Meestal lokale energiecoöperatie;
• Financiële regeling voor (groep) direct omwonenden, buurtvereniging. 

• Vormen financiële participatie:
Mede-eigenaarschap Financiële deelneming Omgevingsfonds Omwonendenregeling



6. UITSPRAAK RAAD VAN STATE INZAKE ‘NEVELE ARREST’

Recente uitspraak Raad van State in Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

• Algemene regels voor windturbineparken (windturbinebepalingen) buiten 
toepassing laten.

• Voor deze windturbinebepalingen had op basis van EU-recht een 
milieubeoordeling moeten worden gemaakt.

• Uitspraak is niets gezegd over juistheid van normen, alleen de totstandkoming.
• Gemeente kan zelf locatie-specifieke normen stellen.
• Voor één of twee losse windturbines blijven de windturbinebepalingen uit het 

Abm en Arm wel gelden.



REACTIES & VRAGEN

Beantwoorden van vragen van raadsleden en vragen van kijkers 
uit de chat



Afsluiting


