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Kansenkaart 2013



Beleidskader 2018
In overleg met omgeving: 
kansen, mogelijkheden en belangen

Bottom-up aanpak: 
op welke manier en onder welke voorwaarden

Lusten en lasten zo eerlijk mogelijk verdelen
Gericht op lokaal eigenaarschap



Routekaart C02 neutraal 2035

2018



Proces in beeld



Parijsakkoord

•In 2015 tekenden 194 landen het klimaatverdrag van Parijs
•Doel is om de opwarming te beperken tot 2 graden
•In Nederland hebben we het Klimaatakkoord
•In 2030 willen we C02 uitstoot met 49% verlagen
•En in 2050 met 95%
•In 2050 willen we 100% duurzame energie
•Ook moeten we veel energie besparen



Schone Energie

In Groningen verbruiken we veel energie

In onze Routekaart willen we: 

van 2016 naar 2035 





Westpoort Roodehaan



Waar?    pag. 17

Westpoort Roodehaan



Hoogtebeperking pag. 17

150 
meter

135 
meter

ILT:
Westpoort max tiphoogte 135 meter
Roodehaan max tiphoogte 150 meter

Stedelijk gebied = topverlichting?



Waar?    pag. 20

Westpoort Roodehaan

Visualisatie: Windplanner



Schaduw en Licht  pag. 21

• Slagschaduw komt niet boven wettelijke norm
• Gearceerd gebied: maximaal 6 uur per jaar slagschaduw
• Reductie tot 0 uur per jaar = maximaal 1% productieverlies
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Gezondheid pag.27

Advies GGD
• Cumulatie van geluid

• Geen overschrijding normen: 50 dB

• Stilstand voorziening voor slagschaduw

• Goede procedure en inpassing



Ecologie pag. 29

Ecologische effecten

Mortaliteit door aanvaringen
Verstoring
Verlies leefgebied
Barrièrewerking in vliegroutes



Ecologie pag. 29

Leemten in kennis

● Vliegbewegingen vleermuizen & vogels
● Gegevens slaapplaatsen 
● Zeearend en Blauwe Kiekendieven
● Beschermde soorten tijdens aanlegfase
● Cumulatieve effecten



Bedrijven pag. 45

Kansen
• Financiële voordelen
• Imago bedrijventerrein
• Goedkopere stroom

Bedreigingen
• Negatieve beeldvorming
• Onbekend maakt onbemind
• Beeldvorming omwonenden



Opbrengsten pag. 33

• Hoge molens vangen veel wind: meer wind, meer winst
• één 3 MW molen kost ongeveer €4 miljoen
• Lening bank en/of gemeente
• Gemeente kan goedkoop lenen
• Kosten

o Plankosten
o Aankoop molens + bouw
o Onderhoud + sloop
o Aflossing + rente

• Inkomsten
o Verkoop stroom
o SDE, subsidie duurzame energie



Compensatie pag. 35 

Wat halen we op

• Gebiedsverbeteringen

• Bewoners binnen contour

• Individuele compensatie 
(dichterbij molens: meer 
compensatie)

• Compensatie voor verkoop



Gebiedsverbeteringen pag. 35

• Geluidsreductie snelweg
• Productiebos (zicht)
• Dorpsvoorzieningen
• Verduurzaming woningen
• Weghalen bedrijven

• Verdere punten uit vervolg



Profijt in den Lande



De Google Earth app 

ZICHT

GELUID

Compensatie per adres

SLAGSCHADUW

Enkele tientjes per maand tot enkele duizenden euro’s per 

jaar


