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Nr Datum Inhoud Technische reactie onderzoeksbureau - Gemeente 

4 29 juni 

2017 

Waterstof als brandstof is een goed alternatief voor fossiele 

brandstof. Betrokkene ziet gebruik van waterstof als een vorm 

van milieubesparend werken naast de (toepassing van) 

beruchte windmolens. 

Zoals door de deskundige van Wing in de bijeenkomst van 29 juni is 

uitgelegd is waterstof geen energiebron is, maar een energiedrager. 

Het is een opslagmedium voor duurzame energie, maar het 

produceert geen energie. 

8 4 juli 

2017 

A. In 'Veel gestelde vragen' over het rapport staat m.b.t. de 

windsnelheid in Apeldoorn:  

'Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde windsnelheid in 

Apeldoorn ongeveer 7 m/s is. Dit is voldoende voor een 

winstgevende businesscase'.  

Ten eerste is niet duidelijk over welk onderzoek het gaat en 

ten tweede kan over windsnelheid in verband met windturbines 

niet gesproken worden zonder dat je de hoogte boven grond, 

de ashoogte, aangeeft. Volgens de Windviewer van het RVO 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is in Apeldoorn 

pas op een ashoogte van 150 m een gem. windsnelheid van 

rond de 7 m/s (om precies te zijn 6,98 m/s). Bij de bijlage 'Lijst 

geschikte windturbines' is de noodzakelijke minimale ashoogte 

volledig buiten beschouwing gelaten. 

Er zijn meerdere bronnen voor het verkrijgen van ruwe 

windsnelheden op verschillende hoogten. Uiteindelijk zal de 

toepasselijkheid van een windturbine bepaald worden na 

uitgebreide windmeting op locatie gerelateerd met langjarige 

gemiddelden. 

B. In de bijlage 'Lijst geschikte windturbines' zijn nota bene 67 

windturbines opgenomen die geschikt zouden zijn. Blijkbaar is 

bij de 3 bureaus die het rapport gemaakt hebben niet bekend 

dat naast de voor economische exploitatie nodige gemiddelde 

windsnelheid (en het daarvoor nodige windregime op 

ashoogte) het specifieke vermogen (in kW/m2) bepalend is 

voor de opbrengst en de economische uitvoerbaarheid. Het 

specifieke vermogen is de verhouding tussen het 

generatorvermogen (in kW) en de rotoroppervlakte (in m2). 

Voor het binnenland - windregime in Apeldoorn zou het 

specifiek vermogen van en geschikte windturbine niet hoger 

dan 0,25 kW/m2 moeten zijn. Met dit criterium zijn ca. 90% van 

de 67 'geschikt' genoemde windturbines volledig ongeschikt. 

Voor de bepaling van de meest geschikte windturbine zal naast 

productie ook de aanschaf- en onderhoudskosten van de 

windturbine alsmede overige bouw en aansluitkosten bekeken 

worden. De eventuele economische haalbaarheid is bewezen op 

andere locaties met vergelijkbare windcondities. 
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10 9 juli 

2017 

Er werd uitleg gegeven en werden 3 opties getoond. Optie C 

begrijp ik absoluut niet. Er is een groot deel van natura 2000 

gebieden gearceerd, onder andere langs de A1 waar een paar 

jaar geleden nog wildviaduct is geplaatst. Natura 2000 

gebieden zijn door internationale wetgeving beschermt. De 

flora en fauna is niet alleen beschermd maar moet ook worden 

uitgebreid. Windmolens zijn volstrekt uitgesloten in natura 

2000 gebieden. Optie B valt ook af omdat de doelstellingen 

van de gemeente niet gehaald worden m.b.t. windenergie. Het 

uitgangspunt is overigens verkeerd, het uitgangspunt zou 

moeten zijn; hoe krijgen we Apeldoorn energieneutraal in 

plaats van soorten energie bronnen te benoemen. Hiermee 

beperk je automatisch de mogelijkheden voor oplossingen.  

Voor mij komt het rapport over als of het naar een optie A is 

toegeschreven. De gemeente kan nu zeggen dat C veel te ver 

gaat en B is niet voldoende dus we gaan voor optie A welke 

wettelijk gezien te rechtvaardigen valt. 

� Windturbines zijn niet uitgesloten in natuurgebieden. Vanuit 

wet- en regelgeving die van toepassing is op natuurgebieden, 

is de plaatsing van windturbines niet onmogelijk. Dit wordt 

verder uitgelegd in het rapport “Verkenning (on)mogelijkheden 

windenergie in bosgebieden (te downloaden via 

http://innovatieagroennatuur.nl/sitemanager/downloadattachme

nt.php?id=3yAVHd8ZnVrBjUnFgvkRKV).    

� Het rapport is niet toegeschreven naar een van de modellen. 

Het is mogelijk dat de gemeenteraad kiest voor een model 

waarbij de energiedoelstelling niet gehaald wordt en er dus een 

verschuiving in de energiemix nodig is om nog energieneutraal 

te kunnen worden. 
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Tijdens de presentatie werd nadrukkelijk gezegd dat het 

flikkeren als gevolg van slagschaduw geen epilepsie 

veroorzaakt. Dit komt uit een RIVM-rapport zonder verder 

onderzoek of onderbouwing. Wat de invloed is op andere 

mentale aandoeningen wordt niet naar gekeken. 

Waar in dit onderzoek volledig aan voorbij is gegaan is wat 

de werkelijke gevolgen voor de gezondheid zijn. 

Dat is waar zo'n 1000 huishoudens een antwoord op willen 

krijgen. Er zijn een kleine 1000 gezinnen die direct hinder 

van geluid en slagschaduw krijgen als gevolg van de 3 

geplande molens. De 3 zijn slechts het begin, d.w.z. straks 

gaan nog veel meer mensen last krijgen. 

Volgens Kennisplatform Windenergie (zie bijlage pg 1) zal 8 

a 9% “ernstige hinder” ondervinden. Je praat dus al gauw 

over zo'n 200 mensen in de Beek Bergse Broek en de 

Maten. 

Dit is gewoonweg niet acceptabel. 

Leest u ook eens de bevindingen van de Universiteit 

Utrecht.  

Kennelijk is slagschaduw een zeer hekelpunt, in het nieuw 

te bouwen windpark Bijvanck, is vastgelegd dat er geen 

knippereffect op de woningen mag plaats vinden. 

“voor windpark Bijvanck is besloten ervoor te zorgen dat 

slagschaduw op de gevel van woningen in de omgeving 

wordt voorkomen. Woningen in de omgeving van dit 

windpark worden dus nul uur per jaar geraakt door 

slagsschaduw.” 

(Bron: 

http://windparkbijvanck.nl/randvoorwaarden/slagschaduw

-en-lichthinder) 

� Het raadsonderzoek is gebaseerd op bestaand onderzoek. Er 

is geen nieuw gezondheidsonderzoek uitgevoerd. 

� De Rijksoverheid heeft regels opgesteld om hinder tot een 

volgens de Rijksoverheid acceptabel niveau te reduceren. Bij 

het opstellen van deze grenzen wordt ervan uitgegaan dat een 

deel van de bevolking (ernstige) hinder zal ondervinden. Dit is 

ook het geval bij bijvoorbeeld vliegvelden en snelwegen.  

� De gemeenteraad kan aanvullende voorwaarden stellen om 

slagschaduw verder te beperken.  

10 9 juli 

2017 

Vraag 1, het gaat ons om onze gezondheid, wordt hier nog 

nader onderzoek naar gedaan? 

Zo niet, dan vraag 2, wat gaan jullie doen om de 

gezondheidsrisico's van de mensen te voorkomen? Komt 

er iets van een fonds zodat mensen worden uitgekocht en 

kunnen gaan verhuizen? 

In het raadsonderzoek is voor gezondheidseffecten alleen 

bestaande literatuur geraadpleegd. Gezondheidsonderzoek kan 

onderdeel zijn van nauwkeuriger locatiestudie. 
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Er is geen duidelijkheid m.b.t. de waarde vermindering van 

de huizen binnen b.v. een straal van 1000m. 

Dat zal veel meer zijn dan de 2.6% die Wing vertelde. 

Vraag 3, wie gaat dit waardeverlies compenseren? De-

A  niet volgens de heer Boddeke.  Waar kunnen wij terecht 

voor een compensatie? 

� Uit onderzoek van de Vrije Universiteit en Universiteit van 

Amsterdam uit 2014 blijkt dat de waarde van woningen binnen 

een straal van 2 kilometer van windturbines gemiddeld met 1,4 

tot 2,3% dalen. In dit onderzoek zijn meer dan 2 miljoen 

woningtransacties geanalyseerd waarbij 80.000 woningen 

binnen een straal van 2 kilometer rondom een windturbine 

lagen. De onderzoekers hebben geen conclusie getrokken over 

waardeontwikkeling van woningen binnen een kleinere straal ; 

er waren te weinig huizenverkooptransacties om daar sluitende 

conclusies over te trekken. Sinds uitbrengen van het 

onderzoek wordt het als de basis voor diverse rechterlijke 

uitspraken benut. 

� De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines komt 

met hogere waardedalingen; de branchevereniging 

Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) voert aan dat 

waardedalingen tijdelijk zijn. 

� Gemeenten gaan verschillend om met deze waardedaling. 

Sommige gemeenten verlagen op voorhand de WOZ-waarde. 

Omwonenden zien dit vaak als een erkenning van geleden 

schade. Het maakt bovendien het claimen van planschade 

eenvoudiger. De NWEA is geen voorstander van het verlagen 

van de WOZ-waarde omdat dit waardedaling zou stimuleren. 

De Wet ruimtelijke ordening zal vervangen gaan worden door 

de Omgevingswet. De minister van Infrastructuur en Milieu 

heeft aangegeven hierin de vergoeding van planschade te 

willen beperken tot die gevallen waarin bovenmatige schade is 

geleden. Schade die niet meer is dan 5% van de waarde valt 

dan binnen het normale maatschappelijk risico en zal niet 

worden vergoed. De waardedaling van woningen door 

windturbines is gemiddeld minder dan deze 5%. 
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11 17 juli 

2017 

1. In de samenvatting op pagina 6 staan bij model A en model 

C 2 pijlen. De paarse pijl betreft het aantal windmolens 

rekening houdend met de criteria zoals genoemd in de tabel 

op pagina 50. De groene pijlen betreffen het aantal 

windmolens als de gemeente extra eisen stelt'. Mijn vraag is: 

welke (concrete) eis (of eisen) kan de gemeente stellen om 

aan dit lagere aantal te komen? (vraag betreft dus zowel 

model A als C) 

De extra eisen die de gemeente kan stellen worden toegelicht op 

pagina 7 in de samenvatting. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om extra 

eisen aan locaties, hoogte en afmetingen van windturbines en 

maatregelen om negatieve effecten van windturbines te verkleinen 

en voorwaarden voor (financiële) participatie. 

2. En welk aantal windturbines zijn in dat geval (van die extra 

eisen) mogelijk? Ik zie dat ergens geconcludeerd wordt dat er 

17 windmolens mogelijk zouden zijn, maar ik zie niet welke pijl 

tot 17 wijst (is dit model A of C?) en tot welk aantal de andere 

pijl wijst. Ook deze vraag betreft dus zowel model A als C. 

In model A zijn maximaal 40 windturbines mogelijk, in model B 6 en 

in model C 65. Indien extra eisen gesteld worden zijn in model A 

tussen de 0 en14 windturbines mogelijk en in model C tussen de 0 

en 17. Het is dus ook mogelijk dat de extra eisen ertoe leiden dat er 

geen windturbines mogelijk zijn binnen de gemeente. 

3. Op pagina 8 is vermeld dat plaatsing van windmolens in 

natuurgebieden complex zal zijn. Welke extra complicaties zijn 

er om windmolens in natuurgebieden te plaatsen? 

Vanuit de wet- en regelgeving die van toepassing is op 

natuurgebieden blijkt plaatsing van windmolens op de Veluwe niet 

onmogelijk. Op voorhand lijken er geen bezwaren te zijn voor het 

realiseren van windenergie in het Natura 2000-gebied Veluwe. Wel 

is per potentiële windturbinelocatie een gedegen onderzoek vereist, 

waarbij aangetoond moet worden dat bouw en exploitatie van de 

windturbine niet leidt tot afbreuk van het streven naar een gunstige 

staat van instandhouding van de populaties van soorten en ook niet 

leidt tot afbreuk van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-

gebied. Lees hier meer over in het  onderzoek of de samenvatting 

van “verkenning (on)mogelijkheden windenergie in bosgebieden”. 

Deze zijn te downloaden op de pagina: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-

energie-opwekken/windenergie-op-land/ruimtelijke-

ontwikkeling/bos-en-natuur.  

4. Op pagina 55 is vermeld dat als een afstand van 1000 meter 

wordt gehanteerd de hele gemeente windenergie ongeschikt 

maakt. Wordt hier bedoeld: 1000 meter afstand tot 

aangesloten bebouwing (=kwetsbare objecten) of 1000 meter 

tot verspreid liggende woningen (beperkt kwetsbare objecten)? 

Hiermee is bedoeld dat als 1.000 meter gehanteerd wordt ten 

opzichte van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. U kunt dit 

effect zelf ook zien op pagina 92 indien u het rapport op een 

desktop pc met de laatste versie van adobe reader opent. 
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12 1 aug  

2017 

Op 

https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/politiek/gemeente%20raa

d/dossiers/2017/FAQ_windenergie.pdf 

schrijft de gemeente: 

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde windsnelheid in 

Apeldoorn ongeveer 7 meter per seconde is. Dit is minder dan 

in de windrijke gebieden in Nederland (bijvoorbeeld op zee, 

aan de kust of in de provincie Flevoland) maar voldoende voor 

een winstgevende businesscase voor windmolens. 
 

Dit is een uitspraak die wel enige nuance behoeft. 

Volgens de site 

http://windviewer.rvo.nl/windviewer/Index.html?viewer=wind_vi

ewer , 

die een exploitant moet gebruiken voor de subsidieaanvraag 

(SDE+),  blijkt dat de gem. windsnelheid op de zoeklocaties in 

de Beekbergsebroek. 
op 20 meter ashoogte: 3,95 m/s is, 

op 80 meter ashoogte: 5,81 m/s is, 

op 100 meter ashoogte: 6,22 m/s is, 

op 130 meter ashoogte: 6,72 m/s is (komt overeen met de 

plannen van deA – tiphoogte ong. 200 meter) 

op 160 meter ashoogte: 7,19 m/s is. 

 

Het verhaal van de gemeente geldt dus alleen (als je 6,72 naar 

boven afrondt) voor windmolens met een tiphoogte van 200 

meter of meer!  

 

Het lijkt me dat deze nuance in de FAQ zou moeten worden 

aangebracht. 

Er zijn meerdere bronnen voor de bepaling van de windsnelheid, 

zoals de RVO er een is. Uiteindelijk zal door middel van een meting 

in combinatie met langjarige gemiddelden een windverwachting 

opgesteld worden. Deze informatie zal mede bepalend zijn wat de 

meest geschikte turbine voor deze locatie kan zijn. De SDE+ 

subsidie is een van de vele factoren voor het bepalen van de 

economische haalbaarheid van een windpark. 

    

 




