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Onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvisie 2016-2020 
 
Geacht College van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
 
In uw ontwerp omgevingsvisie 2016-2020 schrijft u onderzoek te willen doen hoe meer 
ruimte kan worden gegeven aan nieuwe windinitiatieven1. Wij zijn zo’n nieuw windinitiatief. 
Wij zijn een brede coalitie van lokale partijen met verschillende belangen maar één 
gemeenschappelijke overtuiging; dat lokale windenergie de noodzakelijke schakel is voor de 
energietransitie in de provincie Groningen. Hierover gaan wij graag met u in gesprek. 
 
Waar staat u als provincie voor? 
Na het lezen van de omgevingsvisie en verordening trekken wij de conclusie dat duurzame 
energie een speerpunt is voor het provinciaal beleid maar dat er nog zeer weinig aandacht is 
voor kleinschalige windenergie. Er wordt beleidsvrijheid gegeven aan gemeenten om 
windturbines met een maximale ashoogte van 15 meter te plaatsen2. Voor agrarische 
bestemmingen geldt de beperking van het bouwperceel3. Maar uit de omgevingsvisie en 
verordening blijkt verder niet hoe de provincie tegenover de ontwikkeling van kleinschalige 
windenergie staat wat betreft de rol in de energietransitie en de landschappelijke inpassing. 
Dit is wel gedaan voor de andere vormen van decentrale energie te weten de vergisting van 
biomassa4 en zonne-energie5. 
 
Uit de omgevingsvisie begrijpen wij in zijn algemeenheid dat de provincie ten aanzien van 
het ruimtelijk beleid omtrent energie twee belangrijke principes hanteert. Ten eerste het 
zorgvuldig ruimtegebruik, dat wil zeggen het aansluiten bij bestaande bebouwing en streven 
naar behoud van de open ruimte. Ten tweede de betrokkenheid van omwonenden bij het 
realiseren van energie gerelateerde projecten. 
 
  

                                                
1 Artikel 13.2.3 van de omgevingsvisie 
2 Artikel 2.43.1 van de omgevingsverordening 
3 Artikel 2.29 van de omgevingsverordening suggereert dat plaatsing van kleine windmolens tot het 
agrarisch bouwperceel moeten worden beperkt alhoewel niet expliciet genoemd. 
4 Artikel 13.2.2 van de omgevingsvisie 
5 Artikel 13.2.1 van de omgevingsvisie 



Onze algemene visie  
Ondergetekenden hebben een positieve grondhouding ten aanzien van duurzame energie, 
zolang zorgvuldig ingepast in de bestaande energie-infrastructuur en de bestaande 
leefomgeving. Het uitgestrekte landschap en goede windregime in Groningen maken onze 
provincie bij uitstek geschikt voor lokale windenergie. Mede door de maatschappelijke 
discussies omtrent de gaswinning nemen lokale energiecoöperaties, dorpsgemeenschappen 
en agrariërs het initiatief om hun eigen energie op te wekken. Kortom, lokale windenergie 
biedt kansen om de sociale betrokkenheid, lokale economie en identiteit van het gebied te 
versterken. 
 
 

 
Combinatie van zon en wind noodzakelijk 
De opwekking van duurzame energie is grotendeels weersafhankelijk en daarmee 
onvoorspelbaar. Dat betekent dat lokaal opgewekte energie niet altijd lokaal wordt gebruikt 
en dus moet worden ingevoed in het lokale energienetwerk. Dat brengt nieuwe uitdagingen 
met zich mee voor de beheerders van energienetten. Dit is in het bijzonder van toepassing 
op Groningen waar een heel groot deel van het elektriciteitsnet bestaat uit laag- en 
middenspanning. Het risico bestaat dat bij de toepassing van één opwekbron zoals zonne-
energie, enorme vermogens worden opgewekt tijdens zonnige dagen. Die vermogens 
moeten worden afgevoerd door het netwerk en dat vraagt om grote investeringen. Daarom is 
er consensus in de energiewereld dat zon, wind, biomassa en opslag op decentrale schaal 
moeten worden gecombineerd6. Op die manier kan de energie gelijkmatiger worden 
opgewekt. Het karakter van windenergie is heel gelijkmatig in tegenstelling tot zonne-
energie. Daarom is lokale windenergie een cruciale schakel voor een snelle en betaalbare 
overgang naar decentrale opwekking. 
  

                                                
6 Zie bijvoorbeeld de visie van Urgenda, http://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/ en ‘Gelijktijdigheid 
van zon en wind’, Bastian Knoors, Alliander 

Figuur 1 Combinatie van energie uit zon en wind aan de rand van het dorp Overschild 

http://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/


 

 
Zorgvuldige landschappelijke inpassing 
Bij de landschappelijke inpassing onderkennen wij vijf belangrijke principes: 
 
 Opwekken dichtbij en met de gebruiker. Hieronder verstaan wij onder andere, maar niet 

uitsluitend, opwekinstallaties die gebruik maken van de regeling verlaagd tarief 
(postcoderegeling) waarbij de gebruikers en installatie zich binnen dezelfde viercijferige 
postcoderoos bevinden. 

 Bundeling van verstedelijking. Om de schaarse ruimte zorgvuldig te gebruiken wordt de 
duurzaamheidsladder doorlopen.  

 Schaal bij schaal, de duurzame energie installatie(s) sluiten aan bij de bestaande maat 
en schaal van de leefomgeving. De Eemshaven is van een andere schaal dan een 
wierdedorp of bouwperceel. Het aantal opwekinstallaties is afhankelijk van wat de 
leefomgeving ruimtelijk kan dragen. 

 Rekening houden met bestaande waarden. Bij de inpassing van opwekinstallaties wordt 
rekening gehouden met de ruimtelijke en cultuurhistorisch waardevolle kenmerken zoals 
die zijn verwoord en verbeeld in de provinciale Kwaliteitsgids en gemeentelijke 
uitwerkingen hiervan. 

 Ruimtelijke inpassing als (proportionele) ontwerpopgave. Afhankelijk van de ruimtelijke 
impact van de opwekinstallatie(s) in de leefomgeving wordt een lichte of meer 
uitgebreide landschappelijke inpassing uitgevoerd. Bij boerenerven en andere 
vrijstaande gebouwen in het landschap (uitgaande van 1-3 molens per erf) een beperkte 
ontwerpinpassing. Bij meer windmolens of windmolens in de dorpsomgeving en/of op 
een bovengeschikte plek in het landschap met een bovengemiddelde 
ontwerpinspanning (bv. landschapsplan).  

 
Figuur 3 Kleine windmolens nabij dorpsranden, door landschapsarchitect Piet Ziel 

Figuur 2 Kleine windmolen nabij een melkveehouderij 



 
Voorstel voor beleid 
Wij stellen voor om kleinschalige windenergie expliciet een plek te geven in de 
omgevingsvisie als onderdeel van lokale energieopwekking analoog aan de wijze waarop dit 
voor zonne-energie is gedaan. In de provinciale omgevingsvisie en verordening kan bij recht 
ruimte worden gegeven voor kleine windmolens in de nabijheid van boerderijen of losse 
bebouwing (1, 2 of 3 per erf afhankelijk van de lokale energiebehoefte). Wij stellen een 
afstand tot de bebouwing voor (tussen de 30 en 100 meter) in plaats van de beperking van 
het agrarisch bouwperceel. 
 
Daarnaast stellen wij voor om ruimte te bieden aan kleine windmolens in de dorpsomgeving 
mits hieraan een landschapsplan ten grondslag ligt. Hierbij kunnen kwalitatieve voorwaarden 
worden geformuleerd overeenkomstig de hierboven beschreven visie op ruimtelijke 
inpassing. De suggestie is om deze voorwaarden op te nemen in de omgevingsvisie en 
verordening. Op deze manier wordt er ruimte geboden aan lokale initiatieven zoals 
energiecoöperaties. 
 
Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor een gesprek om over bovenstaande 
suggesties van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harm Evert Waalkens, voorzitter, Stichting Landschap Oldambt 
Henk-Jan Falkena, projectleider, bewonersinitiatief Paddepoel Noord 
Theo Hoek, directeur, Libau 
Ada Kruiter, voorzitter, Groninger Energie Koepel 
Fred Mahler, voorzitter, Dorpsvereniging Steendam 
Nico Stok, wethouder, Gemeente Slochteren 
IJssebrand Ziel, mede-oprichter, E.A.Z. Wind 
Evert van Vliet, Dorpsbelang Oostwold 
 
Onderstaande organisaties hebben (delen van) bovengenoemde standpunten overgenomen 
in hun eigen zienswijzen: 
Gemeente Groningen 
Gemeente Ten Boer 
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 


