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Proces in Beeld
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Westpoort en omgeving



Stainkoeln en omgeving



Stainkoeln en omgeving



De beperkingen



Technische 
overwegingen

Raadsessie Juni 2020

•Geluid (berichtgeving N33)
•Slagschaduw (kan naar 0)
•Planschade (kan meer dan wettelijk)
•Inpassing (nog niet in beton)
•Bedrijven (meerwaarde acquisitie)
•Externe veiligheid (voldoet)
•Netcapaciteit (op termijn voldoende)



Financiële haalbaarheid
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Hoogte

• Roodehaan: 139 meter
• Westpoort:  152 meter

•Mogelijk kansen voor Refurbished turbines
•Met behoud van uitgangspunten (stil, veilig, duurzaam)
•Daarmee eventueel eerste subsidieloze windpark van 

Nederland



Gezondheid

• Cumulatie van geluid

• Geen overschrijding normen: 50 dB

• Stilstand voorziening voor slagschaduw

• Goede procedure en inpassing



Ecologie 

•Westpoort zit aan de grens wat wettelijk 
kan

•Locatie Westpoort onwenselijk: boven 
gemiddeld veel slachtoffers

•Roodehaan: relatief weinig slachtoffers



Werkgroep ecologie 

Dichtbij waardevolle natuurgebieden en 
zorgen over effecten op ecologie 

In eerste plaats geen voorstander van 
plaatsing windturbines op beide locaties

Voorwaarden indien ze er wel komen:

● betrek natuurorganisaties
● aanvullend onderzoek
● mitigerende maatregelen
● cumulatieve effecten
● ecologische plus



De enquêtes

Ring 1: 500 - 1000 meter
Ring 2: 1000 - 1500 meter



Proces met omwonenden

• Deur aan deur 400 adressen
• 2x 6500 brieven
• 3 Enquêtes (draagvlak molens beperkt)
• Werkgroepen
• Klankbordgroepen
• Infoavonden, bewonersavond
• Website
• 1:1 sessies
• Belangenverenigingen
• Informatie nummer en e-mailadres
• Nieuwsbrief
• Publicaties wijk media



Werkgroep participatie

Stap 1: Zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement
Gemeente / omwonenden als financier waardoor geld binnen gemeente blijft

Stap 2: Mitigatie
Best Beschikbare Techniek, Slagschaduw, Ecologie; ook voor refurbished

Stap 3: Compensatie
Waardedaling, Koppelkansen



Werkgroep participatie



Verder gaan met ingestoken 
route

•Samen plannen verder uitwerken met bewoners 
(Energiecooperatie in oprichting)

•Gezamenlijk ontwikkelen met randvoorwaarden
•Betekent niet dat omwonenden instemmen
•Ze behouden het recht op bezwaar





Raadsvoorstel

•Doorgaan met Roodehaan
•Samenwerking bewoners - overheid
•Provincie vragen POV aan te passen en bevoegdheid over 

te dragen
•Raad te vragen een alternatieve opgave te onderzoeken


