
Kleine windturbines voor 
Duurzaam Helpman

Een burger initiatief

Wij vragen: toestaan windturbines, ashoogte 46 meter op locatie ARCG,
inpassing in besluitvorming windverkenning Roode Haan.



Impact van het voorstel.
Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan 
zonneprojecten. Resultaat uit onderzoek van Berenschot en Kalavasta.

Wij willen een bijdrage leveren aan de CO2 reductie in de gemeente, door 2 windturbines te
realiseren op locatie ARCG, met een ashoogte van 46 meter, is 1/3 van het voorstel in de 
windverkenning Roode Haan, met een opbrengst van 2000 MWh per jaar, een bijdrage aan de 
Gemeentelijke ambitie om in 2035 energie neutraal te zijn. 

Wij willen aansluiten bij de besluitvorming m.b.t. de  windverkenning Roode Haan,  met de 
locatie ARCG, onderdeel van het onderzoeksgebied. Vervolgens in overleg met de Gemeente 
om te onderzoeken hoe/ of dit initiatief te verwezenlijken is. 

Betreft een investering van burgers, realisatie middels een coöperatie, in samenwerking met
anderen, die vergelijkbare initiatieven willen ontplooien, delen ervaring en kennis.



Duurzaam Helpman

• Binnen de wijk Helpman is het initiatief opgepakt om de huizen te
verduurzamen. Een committee is begin 2019 opgericht en is langs
verschillende routes bezig tot deze verduurzaming te komen.

• Er is een enquête rondgestuurd naar de inwoners van de wijk met 
vragen als wat zij onder duurzaamheid verstaan en hoe zij daar
aan willen bijdragen.

• We hebben verschillende keren bijeenkomsten georganiseerd
met gastsprekers om de ervaring die elders is opgedaan tot ons te
nemen.

• Zo ook hebben we met vertegenwoordigers van de Gemeente 
gesproken en vernomen dat de Gemeente in 2035 CO2 neutraal
wil zijn en welke stappen er in de Gemeente zijn opgestart om dit
doel te bereiken. 

• Er zijn subgroepjes geformeerd met ieder verschillende taken: 
huisisolatie, zonnepanelen op het dak, wind energie.

EWT Molen
Ter Laan 19
Bedum 40m



Subgroep Windmolens

• Aanvullende windplannen zijn noodzakelijk voor de gemeente om de CO2 neutrale ambitie te
realiseren. Doel; welke bijdrage kunnen we leveren.

• Johan Sanders en Roelof Barels, wonend in Klein Martijn, zijn de trekkers van het windmolen
initiatief

• We hebben contact gehad met ProRail en de Provincie, om 3 EAZ molens naast het 
rangeerterrein de Vork op te stellen, de afstand naar het electriciteits-net was te groot, en 
daarmee te duur, dus onrendabel project. 

• Locatie ARCG. Dit is perceel Helpman N860 eigendom van Afvalbeheer Regio Centraal
Groningen. De locatie valt binnen het gemeentelijk gebied. 

• We hebben bij ARCG een gesprek gehad met Dhr Frits van der Werff, Bedrijfsleider ARCG, 
Anne Helbig (Gemeente Groningen), Robin Elders (Prov Groningen) en vertegenwoordigers van 
Duurzaam Helpman om te bespreken   welke stappen genomen moeten worden voor molens 
op rand locatie ARCG.



Omgevingskenmerken locatie ARCG
• Bedrijfsmatige uitstraling, geen natuur- en cultuurwaarden op de locatie en weinig in de 

directe omgeving, eigendom van gemeente(n). Windturbines geven de milieuboulevard een 
meer duurzaam karakter.

• De directe omgeving; vuilstort, afvalverwerking,  zendmast, hoogspanningsmasten, 
biogasinstallatie, opstellocatie ProRail, spoorweg Groningen Winschoten, de Vork.

• Er wonen geen burgers in de directe omgeving, op ruime afstand liggen Essen, Helpman-
oost, Haren Noord. Er is 1 woonhuis gelegen aan het Winschoterdiep, afstand ca. 500 meter.

• Gebied is onderdeel van de uitgevoerde verkenning windenergie locatie Roode Haan. 
Hiermee zijn veel aspecten van de locatie bekend en onderdeel van de besluitvorming.

• Door de hoogte van de stort met zonnepanelen moet de windmolen hoger dan de nu 
toegestane 15 meter om rendabel te zijn, daarom een ashoogte van 46 meter, dit is 1/3 van 
de voorgestelde turbines langs de A7.

• De locatie ARCG heeft een aansluiting op  het E-net waar gebruik van kan worden gemaakt, 
dit is uniek.



Zuidrand van stort valt binnen gemeentelijk gebied
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Impressie ARCG locatie met windturbines



Impressies vanuit Haren Noord en Essen 
zonder molens

Vanuit
Haren 
Noord

Vanuit
overweg

Vanuit
Essen

Vanuit
Haren
Noord



Impressies vanuit Haren Noord en Essen
met molens

Vanuit
Haren 
Noord

Vanuit
overweg

Vanuit
Essen

Vanuit
Haren
Noord



Voorbeeld EWT Windturbine, locatie Bedum

Ter Laan, Bedum 40 meter as hoogte



Cooperatief Business plan op hoofdlijnen
exclusief kabel aanleg (deze is bij ARCG al aanwezig)

EAZ EWT DW61

Vermogen kW 10 1000

As hoogte (m) 15 46

Rotordiameter (m) 14 61

Netto opbrengst
(MWh/jaar)

35 2000

Investering (k€) 60 1300

Aantal gezinnen (bij
3500kWh/j per gezin)

10 570

Investering per gezin(€) 6000 2300

Onderhoud, huur en 
overhead (€/kWh)*

0,24 0,1

* Onderhoud 10% van investering per jaar + 2500€ resp 70 000€ administratie; 
Huur, energiebelasting en TenneT nog PM



Aandachtspunten vooraf

• ARCG locatie valt binnen onderzocht gebied voor Roode Haan, er ligt een netaansluiting, met 
geschikte kabel bij ARCG, die momenteel niet wordt gebruikt.

• Aandacht voor belangrijk randvoorwaarden zoals inpassen in landschap, ecologie, andere
aspecten,  zijnde onderdeel van onderzoek windverkenning Roode Haan. 

• Draagvlak van omwonenden, Essen, Helpman-Oost, Haren Noord.   
• Financiering door groep omwonenden, die stroom afnemen, en financieel voordeel zullen 

krijgen door coöperatieve structuur. 

• Juridische afspraken over gebruik locatie ARCG,  onderhoud, eigendom van de molen, 
bekabeling op locatie, aansluiting op het net, afstemming Afval beheer groep en Gemeente. 

• Coöperatie;  uitvoering bij voorkeur in samenwerking met een bestaande Coöperatie, om het 
beheer uit te voeren.



Voorbereidingen
• Instemming ARCG, eigenaar van de locatie. Dhr van der Werff wil mee werken om de 

molens voor elkaar te krijgen. Hij moet formeel wel goedkeuring van zijn Bestuur 
krijgen. Randvoorwaarden zijn ondermeer dat de plastic beschermlaag van de stort intact 
blijft. Er is een (inmiddels) ongebruikte kabel voor aansluiting op het net.

• Te nemen stappen: 

1. Bestemmingsplan; besluitvorming noodzakelijk, wijziging beleid gemeente/provincie.

2. Omgevingsvergunning aanvragen, verkrijgen.

3. Businessplan opstellen waarin: investering, huur terrein, aansluiting net, onderhoud, 
opbrengst, organisatie structuur, einde leven, etc.

4. Werven van buurtgenoten om mee te doen in de financiering en (bestaande) 
cooperatieve organisatie. Subsidie via postcode roos regeling 2021

5. Besluitvorming.  Bouw. Opstarten productie.



Het Team voor het Helpman molenproject
• Projectinitiatief en projectleiding.
Roelof Barels, Klein Martijn wijkbewoner en
Johan Sanders, Klein Martijn wijkbewoner, Em Hoogleraar Biobased Economy, Wageningen 
Universiteit

• Bijgestaan door 
Gerard Koerts, lid Duurzaam Helpman
René Notenbomer , lid Duurzaam Helpman , verbinder
Henk Hindriks, vz Duurzaam Helpman en vertegenwoordiger van Wijkcomité Helpman
(5500 huishoudens)

Samenwerking; waar mogelijk wordt samengewerkt met anderen,  Duurzaam Haren, 
bijvoorbeeld de zonneweide Glimmen.


