


Urgentie



Windplatform: Natuur- en Milieufederatie Groningen, 
Grunneger Power en Gemeente Groningen.

Opdracht: Verkenning naar of, en onder welke voorwaarden 
windenergie mogelijk is bij Westpoort en Roodehaan.

Verkenning: Samen met omgeving, ruimtelijk en financieel.

Verkenning?



Proces in beeld



Proces
Oktober 6500 brieven

1e informatieavond
enquête RUG en inwonerspanel (1000 huis-aan-huis)
klankbordgroep

November klankbordgroep: geluid & gezondheid

December excursie Eemshaven

Januari 2e informatieavond
klankbordgroep: slagschaduw & business case

Februari klankbordgroep: visualisatie & inpassing landschap

Maart 3e informatieavond - concept rapport
klankbordgroep: ecologie

April enquete RUG en inwonerspanel

Mei definitief rapport in ambtelijke molen

Juni gemeenteraad



Lopende onderzoeken
Onderzoeksbureau Onderzocht

Noordelijk Akoestisch 
Adviesbureau (NAA)

Geluid

GGD Gezondheid

Bosch en Slabbers: Inpassing in het landschap

Pondera Hoogtebeperking & slagschaduw

Altenburg & Wymenga Effecten op ecologie

Da Vinci finance Rekenmodel businesscase



Uitkomsten Enquête 1 (RuG) 
Oktober - December 2019

<500m: overwegend negatief

<1500m: zowel positief als negatief

>1500m: overwegend positief



Participatie & Communicatie
Aantal Toelichting

Informatiebijeenkomsten 8 Oktober (4), Januari (2), Maart (2)
Klankbordgroepen 2 Roodehaan + Westpoort
Werkgroepen 2 financieel, ecologie
Enquêtes 2 RuG (<500m en <1500m) + 

gemeentebreed
Excursie 1 Windpark Eemshaven + Oudeschip



Programma
Landschappelijke toepassing
Dion Oude Lansink – Pondera

Effecten op gezondheid & natuur 
Marjolijn Tijdens – Natuur- en Milieufederatie Groningen

PAUZE

Opbrengsten voor de omgeving 
Alfred Hamstra – Gemeente Groningen



Landschappelijke 
toepassing

















Ruimtelijke 
uitgangspunten Provincie
• Turbines vormen een rechte lijn
• Gelijke onderlinge afstand
• Minstens drie turbines
• Gelijke hoogte
• Rekening houden met uitbreidbaarheid
• Relatie hebben met landschap
• Voor uitwerking is beeldkwaliteitsplan nodig































Uitgangspunten Geluid
• Wetgeving 47 Lden
• Optellen wegverkeer, rail, bedrijven en wind
• 150 meter tiphoogte
• Stille en normale turbine
• 2 opstellingen















Normale Turbine, 4x langs snelweg



Stille Turbine, 4x langs snelweg



Normale Turbine, 3x door gebied



Stille Turbine, 3x door gebied



Koppelkansen
• Entree tot de stad
• Aanvoer Suikerunie
• Uitbreiding energieknooppunt
• Bedrijvigheid
• Energieneutraal bedrijventerrein
• Betalen van Geluidsreductie





Windturbines en gezondheid
Windturbines en natuur

Marjolijn Tijdens
Natuur en Milieufederatie Groningen



Vraag:
Hoeveel overlast kan een windmolen geven? Wat 

kan dat doen met je gezondheid?

Antwoord:



Gezondheidseffecten door windturbine 
geluid

• Hinder
• Mogelijk slaapverstoring

Geen directe relatie:
• Vermoeidheid
• Hoge bloeddruk

Geen bewijs voor:
• Windturbinesyndroom
• Vibro-akoestische ziekte Bron: 

Pondera



Hinder door geluid
• Wet en regelgeving:

• Normen hoorbaar geluid
• Geen normen Laag Frequent Geluid (LFG)

• Bron geluid bepaald hinder

• LFG van windturbines niet bewezen extra hinder of 
gezondheidseffecten



Overzicht gezondheidseffecten en windturbines



Meerdere 
geluidsbronnen

• 47 dB Lden en 41 dB Lnight
norm voor windturbines

Gecumuleerde 
geluidsbelasting gewenst 
vanuit gezondheid:

• Maximaal 50 dB Lden en 40 
dB Lnight op de gevel

• Geluidsniveau binnen 
maximaal 33 dB



Advies GGD voor de windverkenning Groningen

• Cumulatie van geluid windturbines met geluid van andere bronnen

• Op gevel van gevoelige bestemmingen geen overschrijding van 
normen

• Stilstand voorziening voor slagschaduw

• Goede procedure en inpassing



Vraag:
Wat is het effect van windmolens op de natuur? 

Kun je die effecten ook voorkomen?

Antwoord:



Doel van het natuuronderzoek

Zijn de plannen haalbaar? 
Zo ja, onder welke randvoorwaarden?

1. Overzicht geven van (beschermde) 
natuurwaarden in en rondom de 
planlocaties

2. Indicatie mogelijke effecten op deze 
natuurwaarden

3. Hoe kunnen deze effecten 
voorkomen worden?

4. Waar weten we nog te weinig van?



Beschermde natuurgebieden

- Natura 2000 gebieden
- Natuurnetwerk Nederland 
(EHS)
- Ganzenfoerageergebied
- Weidevogelgebied
- Overig



Beschermde natuurgebieden 

- Natura 2000 gebieden
- Natuurnetwerk Nederland 
(EHS)
- Ganzenfoerageergebied
- Weidevogelgebied
- Overig



Ecologische effecten windenergie

1. Mortaliteit door aanvaringen (vogels, vleermuizen)
2. Verstoring
3. Verlies leefgebied
4. Barrièrewerking in vliegroutes



Vogels en vleermuizen

• Welke soorten?
• Welke vliegroute en -hoogte?
• Welke effecten?

Foto bureau 
Waardenburg

• Zijn effecten te voorkomen?
• Zijn effecten een showstopper?

> Databases, literatuur & veldonderzoek



Leemten in kennis

• Vleermuizen
• Ligging slaapplaatsen / 

foerageerplaatsen 
• Vliegbewegingen en vlieghoogtes
• Toekomstige ontwikkelingen 

(zeearend, visarend)

> Aanbevelingen voor aanvullend 
onderzoek



Vervolg
• Februari - onderzoek bespreken met 

natuurorganisaties en omwonenden
• Maart - presenteren resultaten tijdens 

informatieavond
• April - definitieve versie voor rapport Raad 

klaar
• Als na de verkenning besloten wordt verder 

te gaan:  nauwkeurig natuur effecten 
onderzoek





Natura 2000-gebieden

(a) Leekstermeergebied

Code Kwalificerende waarde Natura 2000-doelstelling
Broedvogels

A119 Porseleinhoen 2 broedpaar
A122 Kwartelkoning 5 broedpaar
A295 Rietzanger 70 broedpaar

Niet-broedvogels

A041 Kolgans Seizoensgemiddelde van 640 vogels
A045 Brandgans Seizoensgemiddelde van 110 vogels
A050 Smient Seizoensgemiddelde van 640 vogels

Complementaire doelen

H1016 Zeggekorfslak Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en populatie
(b) Zuidlaardermeergebied

Code Kwalificerende waarde Natura2000-doelstelling
Broedvogels

A021 Roerdomp 5 broedpaar
A119 Porseleinhoen Uitbreiding tot 15 broedpaar
A295 Rietzanger 200 broedpaar

Niet-broedvogels

A037 Kleine zwaan Seizoensgemiddelde van 4 vogels
A039 Toendrarietgans Seizoensgemiddelde van 210 vogels
A041 Kolgans Seizoensgemiddelde van 630 vogels
A050 Smient Seizoensgemiddelde van 2700 vogels
A056 Slobeend Seizoensgemiddelde van 120 vogels

Complementaire doelen

H1145 Grote modderkruiper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en populatie





Verkenning van de business case



Enkele termen uit het 
beleidskader
• Lusten en lasten eerlijk verdelen
• Procesparticipatie (vertaling: samen 

bedenken en beslissen)
• Maximaal voorkomen van hinder 
• Financiële participatie (vertaling: de hele 

buurt deelt mee in de winst)
• Gebiedsgerichte afdracht (vertaling: zie 

vorige)
• Enquête 2016: 2/3e vindt: opbrengsten 

naar energiezuinige woningen



Klankbordgroep en 
Werkgroep
• Zonder draagvlak, geen molens
• Als er wind komt: Geen externe ontwikkelaar: zelf doen
• Daarmee kiezen voor stillere, mooiere en betere molens
• De omgeving ervaart de Last, dus ook de Lust
• Bewoners moeten erop vooruit gaan

• Individuele compensatie. Meer last, meer 
compensatie

• Windproject betaalt ook gebiedsprojecten
• Geluidsreductie snelweg (scherm / stil asfalt)
• Verduurzamen woningen (‘investeringsfonds’)
• Compensatie van waardedaling bij verkoop 

(‘Moerdijkregeling’)



Rendement per molen
• Hoge molens vangen veel wind: meer wind, meer winst
• 3 MW molen kost ongeveer 4 miljoen Euro
• Eigen vermogen versus Banklening
• Gemeente kan goedko(o)p(er) lenen
• Kosten

• Plankosten
• Aankoop molens
• Onderhoud / pacht / etc.
• Rente

• Inkomsten
• Verkoop stroom
• SDE

Onderzoek voorlopige businesscase 100.000,= winst (per jaar per molen)



Geluidsreductie

• Kan worden betaald uit 
opbrengst windmolens

• Geluidsscherm: 3 miljoen
• Geluidswal: 1 miljoen
• Combineren met zonne-

energie?
• Geluidsafname: 

• geluid windmolens: geen 
afname 

• geluid snelweg: forse winst!
• details worden nog 

uitgezocht



Verdeelsleutel winst
• Gemeente: eenmalige leges, OZB, 

grondpacht, rente, milieuwinst
• Bewoners binnen contour -> Een goede 

verdeling is maatwerk -> voorlopige 
uitkomst:
• Individuele compensatie (dichterbij 

molens: meer compensatie)
• Compensatie voor verkoop
• Gebiedsverbeteringen

Niet te vergeten: Obligaties voor bewoners 
buiten contour



Google Earth als 
gereedschap

ZICHT
GELUID Compensatie per adres
SLAGSCHADUW

enkele tientjes per maand tot een paar duizend per jaar

Aan deze getallen kunnen (nog) geen rechten 
worden ontleend



Wind 2022



Proces in beeld




