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Onderwerp 
 

Windenergie in Arnhem ! 

 

Genoemde data fataal Nee 

 

 

 
Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van de rapportage van de KEMA “Haalbaarheidstudie windenergie voor vier 

zoekgebieden in de gemeente Arnhem” en de conclusie dat de gebieden ’t Broek/Kleefse Waard, 
Koningspleij Noord en IJsseloord-II kansrijk zijn voor windenergie.  

2. Kennis te nemen van het gegeven dat actueel marktpartijen geïnteresseerd zijn in de realisatie van 
windturbines in Arnhem. 

3. In te stemmen met het vanuit de gemeente procesmatig faciliteren van marktinitiatieven gericht op 
realisatie van windturbines in ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord-II. 

4. In te stemmen met het voorleggen van bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraad. 
 
 

Korte toelichting / samenvatting 

 
- Windenergie is in relatie tot andere duurzame opwekkingsmaatregelen onmisbaar voor het behalen van 
de doelstelling van 7% opwekking van duurzame energie in 2014. Zonder windenergie is deze doelstelling 
van het programmaplan Energie made in [Arnhem] niet haalbaar (zie ook rapport Beoordeling 
Programmaplan ‘Arnhem Energiestad 2011- 2014’ van september 2011). 
- Uit de energiestudie, die KEMA in 2009 in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, blijkt dat 
windenergie in Arnhem een aandeel van 13 % van de duurzame opwekkingsambitie voor elektriciteit kan 
invullen. Daarom is vervolgens in 2011 onderzocht waar mogelijkheden liggen om windturbines in Arnhem 
te realiseren. Als kansrijke gebieden zijn aangewezen: ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en 
IJsseloord-II.  
- Meerdere marktpartijen hebben interesse getoond voor de opwekking van windenergie in Arnhem. In lijn 
met het Lenteakkoord over de opzet van een gemeenschappelijk duurzaam energiebedrijf faciliteert de 
gemeente de marktinitiatieven voor de kansrijke gebieden. Deze procesmatige ondersteuning betreft 
nadrukkelijk geen geldelijke inbreng en betreft niet de kosten van de projectorganisatie Kleefse Waard, 
waaronder de kosten van bestemmingsplannen (rekening marktpartijen). 
- Het maatschappelijke draagvlak is erg belangrijk. Wij adviseren de ontwikkelaars daarom de plannen al 
in de conceptfase te presenteren aan de betrokken partijen. Dit betreft vooral bewoners, ook van de 
gemeenten Westervoort en Rheden (e.e.a. in goed overleg met deze gemeenten).  
- Op 12-11 vindt de besluitvorming over de structuurvisie (SV) plaats in de raad. In de SV wordt een 
uitwerking Duurzame Energie (w.o. windenergie) aangekondigd. Voor de duidelijkheid wordt daarom 
voorgesteld de raadsbehandeling windenergie na 12-11 te agenderen.  
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Te kopiëren stukken voor het college  Ter inzage te leggen stukken voor het college 

   
Raadsvoorstel Windenergie in Arnhem! 
 
Rapport KEMA “Haalbaarheidsstudie windenergie 
voor vier zoekgebieden in de gemeente Arnhem, 
december 2011”. 
 

 Beoordeling Programmaplan ‘Arnhem Energiestad 
2011-2014’ van september 2011. 

Presentatie Windenergie door OutSmart op thema-
avond Energie d.d. 14 mei 2012. 
 

  

   

Te kopiëren stukken voor raadscommissie of 
gemeenteraad:  

 
Ter inzage te leggen stukken voor raadscommissie 
of gemeenteraad:  

   
   Rapport KEMA “Haalbaarheidsstudie windenergie 

voor vier zoekgebieden in de gemeente Arnhem, 
december 2011”. 

  Presentatie Windenergie door OutSmart op thema-
avond Energie d.d. 14 mei 2012. 
 

   

 
 
 

 Beoordeling Programmaplan ‘Arnhem Energiestad 
2011-2014’ van september 2011. 
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Toelichting op het voorstel 
 
1. Aanleiding / Probleemstelling 
Zie bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
 
2. Doel 
Zie bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
 
3. Argumenten 
Zie bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
 
4. Financiën 
Zie bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
 
5. Risico’s 
Zie bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
 
6. Uitvoering en evaluatie 
Zie bijgevoegd raadsvoorstel. 
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Communicatieparagraaf 

 
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Zo ja, met  wie en hoe? 
 
Ja, mondeling en/of telefonisch: 
 
- extern met bewoners, betrokken projectontwikkelaars en grondeigenaren (waaronder informatief de 
eigenaar van de landtong die in eerder stadium in beeld is geweest als zoekgebied), de provincie Gelderland 
en de gemeenten Rheden, Renkum en Westervoort, 
 
- intern, op hoofdlijnen, afgestemd met projectorganisatie Kleefse Waard en bestuursadviseurs voor de 
vakgebieden ecologie, externe veiligheid en stedenbouw. 
 
 
 
Zijn er direct belanghebbenden die geïnformeerd moe ten worden, voordat de media worden 
geïnformeerd? Zo ja, hoe gebeurt dit? 
 
Ja, navolgende partijen direct na collegebehandeling door bestuursadviseur energie: 

- bewoners Bakenhof, voorzitter 
- bewoners Presikhaaf, voorzitter 
- Rijn en IJssel Energie Coöperatie, voorzitter 
- betrokken ontwikkelaars 
- Dhr. Reijers, eigenaar landtong 
- Provincie Gelderland, beleidsadviseur energie 
- Gemeente Rheden, beleidsadviseur energie 
- Gemeente Westervoort, beleidsadviseur energie 
- bestuursadviseurs Gemeente Arnhem. 

 
 
Is er naast openbaarmaking in het persgesprek ook e en persbericht nodig? (Zo ja, bijvoegen) 
 
Ja, is bijgevoegd. 
 
 
Is naast het persgesprek en persbericht nog een and ere wijze van bekendmaking nodig? Zo ja, 
waaruit bestaat die?  
 
Nee. 
 
 

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? 
 
Nee. 
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Raadsvoorstel 
 
 

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.  19 november 2012 

  
Documentnummer: 2012.0.114.188 

  
Zaaknummer: 2012-10-00563 

  
Advies van de raadscommissie:  

  
Onderwerp: Windenergie in Arnhem! 

  
 
Aan de gemeenteraad. 

 
Arnhem, 16 oktober 2012 

  
VOORSTEL  

 
 

1. Kennis te nemen van de rapportage van de KEMA “Haalbaarheidsstudie windenergie voor vier 
zoekgebieden in de gemeente Arnhem” en de conclusie dat de gebieden ’t Broek/Kleefse Waard, 
Koningspleij Noord en IJsseloord-II kansrijk zijn voor windenergie.  

 
2. Kennis te nemen van het gegeven dat actueel marktpartijen geïnteresseerd zijn in de realisatie van 

windturbines in Arnhem. 
 

3. In te stemmen met het vanuit de gemeente procesmatig faciliteren van marktinitiatieven gericht op 
realisatie van windturbines in ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord-II. 

 
 
 
1.  AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING 

 

 
 
In het programmaplan Energie made in [Arnhem], dat de gemeenteraad in april 2011 heeft vast-
gesteld, zijn ambitieuze energiedoelstellingen opgenomen: 3% energiebesparing per jaar en 7% 
duurzame opwekking in 2014. Om 7% duurzame opwekking te realiseren moet ingezet worden op een 
mix van duurzame bronnen: wind, biomassa, restwarmte en zon.  
 
Uit onderzoek (Energiekaart en -strategie, KEMA 2009 en Beoordeling Programmaplan ‘Arnhem 
Energiestad 2011 – 2014‘) blijkt dat: 

- windenergie in Arnhem een aandeel van 13 % van de duurzame opwekkingsambitie voor 
elektriciteit kan invullen, 

- met windenergie en biomassa de grootste bijdragen aan duurzame energie-opwekking 
kunnen worden bereikt,  

- windenergie onmisbaar is voor het behalen van de geformuleerde doelstelling van 7% voor 
duurzame energie-opwekking.  

Daarom is onderzocht waar mogelijkheden liggen om windturbines in Arnhem te realiseren. Als 
kansrijke gebieden zijn aangewezen: ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord-II. 
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Voor meerdere kansrijke gebieden is sprake van interesse van marktpartijen in de realisatie van 
windturbines. Een voorbeeld van marktbelangstelling komt van de 22 mei 2012 opgerichte Rijn en 
IJssel Energie Coöperatie. Zij streven naar opwekking van duurzame energie en willen graag op 
Koningspleij Noord windturbines realiseren. Dergelijke initiatieven vragen, door complexiteit en 
gevoeligheid, om verdere uitwerking, maar aan de basis ook om een positieve grondhouding van de 
gemeente Arnhem ten aanzien van windenergie binnen de gemeentegrenzen. 
 

 
2.  DOEL 

 

 
Het doel van het raadsvoorstel is om vanuit de gemeente marktinitiatieven gericht op realisatie van 
windturbines in genoemde kansrijke gebieden te faciliteren. Hierdoor is een volgende stap in de 
realisatie van windturbines mogelijk en kunnen marktpartijen initiatieven nemen voor het plaatsen van 
windturbines in Arnhem en hun initiatieven verder uitwerken richting bestemmingsplannen. 

 
 
3. ARGUMENTEN 

 
 
 
 

 
Uit de rapportage “Haalbaarheidstudie windenergie voor vier zoekgebieden in de gemeente Arnhem” 
(KEMA) zijn de volgende drie zoekgebieden als kansrijk aangewezen: ’t Broek/Kleefse Waard, 
Koningspleij Noord en IJsseloord-II.  
 
Binnen de termijn van het huidige coalitieakkoord liggen kansen op het gebied Koningspleij Noord. 
Deze locatie is in eigendom van de gemeente. Realisatie van windturbines door marktpartijen op deze 
locatie is mogelijk uitgaande van toepassing van de Crisis- en herstelwet, een opgesteld vermogen 
onder 10 MW (geeft een verplichte aansluiting op het net door de netbeheerder) en een adequate 
beeldkwaliteit, ecologische inpasbaarheid en financiële haalbaarheid. 
 
Uitgaande van vooralsnog 3 turbines met een gezamenlijk vermogen van net onder 10 MW wordt met 
de realisatie voor 40 % invulling gegeven aan de Arnhemse ambities voor duurzame energie als 
aandeel van de totale elektriciteitsvraag (7 % duurzame energie in 2014).  
 
Verdere invulling van de ambities middels windenergie door marktpartijen lijkt mogelijk door uitbreiding 
langs de Pleijweg/ IJsseloordweg. Gezien de complexiteit qua grondposities en regelgeving is hier 
naar inschatting sprake van een proces met een langere termijn. De ondersteuning van de gemeente 
op procedures en processen is hier op afgestemd. Er is geen sprake van subsidieverlening door de 
gemeente. 
 
Onderdeel van het initiatief Koningspleij Noord is het uitvoeren van één van de drie turbines als 
WindTurbineGebouw (WTG-office, zie bijlage presentatie windenergie). Hiermee ontstaat een unieke 
landmark voor Arnhem en een stimulans voor Koningspleij Noord als EMT-bedrijventerrein. 
 

 
4. FINANCIËN 

 

 
De kosten van reeds uitgevoerde onderzoeken zijn gedekt binnen de reguliere begroting. Ook de 
kosten van ambtelijke inzet voor de procesmatige ondersteuning worden gedekt binnen de reguliere 
begroting.  
 
Deze procesmatige ondersteuning betreft nadrukkelijk geen geldelijke inbreng en betreft niet de 
kosten van de projectorganisatie Kleefse Waard, waaronder alle plankosten voorzover gerelateerd 
aan dit onderwerp (o.a. opstellen bestemmingsplannen, ondersteuning onderzoeken, voorlichtings-
bijeenkomsten, werkzaamheden met betrekking tot bestemmingsplan en hoogbouwbeleid, etc.) 
 
Deze kosten zullen waar mogelijk voor rekening van de marktpartij(en) worden gebracht. De kosten 
van werkzaamheden die niet aan marktpartijen in rekening kunnen worden gebracht zullen uit de 
reguliere begroting moeten worden gedekt. Bijvoorbeeld de kosten die door de gemeente moeten 
worden gemaakt voor eventuele bijstelling van het beleid ten aanzien van hoogbouw en flora en 
fauna. 
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5. RISICO’S 

 

 
De financiële en technische risico’s liggen bij de ontwikkelende marktpartijen.  
 
Wij schatten verder in dat het maatschappelijke draagvlak een cruciale rol zal spelen. Essentieel 
onderdeel van het faciliteren door de gemeente is daarom een ondersteunende procesmatige rol bij 
het verkrijgen van dit maatschappelijke draagvlak. Daarnaast zullen de marktpartijen een realistische 
businesscase moeten opstellen en de wettelijke bestemmingsplanprocedures moeten doorlopen. 
 
Of uiteindelijk in de zoekgebieden windmolens gerealiseerd kunnen worden is niet zeker. Immers op 
dit moment zijn nog niet alle planologische facetten zoals externe veiligheid, stedenbouw/ landschap, 
etc., met betrekking tot de zoekgebieden afdoende onderzocht. De kans bestaat dat deze facetten een 
obstakel kunnen vormen. Daarnaast zal ook nog onderzoek moeten worden gedaan naar planschade-
risico’s die eventuele plaatsing van windmolens met zich mee kunnen brengen.  
 
Voor IJsseloord-II wordt voor de korte termijn een beheerbestemmingsplan en voor de langere termijn 
een ontwikkelbestemmingsplan opgesteld. In het beheerbestemmingsplan zal aan de mogelijkheden 
voor windenergie geen aandacht worden geschonken, gelet op de korte termijn ( juli 2013) waarop dit 
bestemmingsplan vastgesteld moet worden. Het reguleren van ontwikkelingen middels het 
ontwikkelbestemmingsplan vraagt een zorgvuldige communicatie gericht op draagvlak. 
 
In de grondexploitatie van Koningspleij Noord is nog geen rekening gehouden met de realisatie van 
windmolens. Onder meer door wettelijke voorschriften kan de realisatie van windmolens van invloed 
zijn op de uitgeefbaarheid en/of de waarde van gronden van het industrieterrein. Op dit moment kan 
nog niet worden vastgesteld of hier sprake is van een risico, dan wel van een kans voor de grond-
exploitatie. De haalbaarheid van het initiatief om windmolens te realiseren op Koningspleij Noord kan 
hierdoor worden beïnvloed. 
  
De huidige beleidskaders hoogbouw laten hoogten als benodigd voor windmolens niet toe. 
Voorwaarde om tot de realisatie van windmolens te komen is dat afgeweken wordt van deze beleids-
kaders, dan wel dat deze kaders worden aangepast. In de bestemmingsplannen zal dit moeten 
worden geregeld. Deze inspanning valt buiten de faciliterende rol, ook hiervoor geldt dat de kosten 
waar mogelijk voor rekening van de marktpartijen zijn. 
  

 
6. BURGERPARTICIPATIE / INSPRAAK 

 

 
Formele inspraak zal plaatsvinden bij het in procedure brengen van de bestemmingsplannen door 
betrokken marktpartijen.  
 
Het maatschappelijke draagvlak is belangrijk. Wij adviseren ontwikkelaars daarom de plannen al in de 
conceptfase te presenteren aan de betrokken partijen. Dit betreft vooral bewoners, ook van de 
gemeenten Westervoort en Rheden (e.e.a. in goed overleg met deze gemeenten). Hierbij zullen ook 
de mogelijkheden van samenwerking binnen de recent opgerichte Rijn en IJssel Energie Coöperatie 
nadrukkelijk in beeld kunnen komen. Dit betreft met name het lid worden van de coöperatie, klant 
worden van het leveringsbedrijf, klant van het dienstenbedrijf worden of participeren in 
ontwikkelprojecten.  
 
 

7. UITVOERING EN EVALUATIE 

 

 
Volgend op uw besluitvorming zullen één of meerdere partijen tot concretere invulling van plannen 
voor realisatie van windturbines gaan komen. Op initiatief van de betrokken partijen zullen de 
benodigde bestemmingsplanprocedures worden opgestart. Ook zal veel aandacht worden besteed 
aan het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak.  
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Wij geven u in overweging te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit. 

  
 
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
de secretaris,                                            de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
Rapport KEMA “Haalbaarheidsstudie windenergie voor vier zoekgebieden in de gemeente Arnhem, 
december 2011”. 
 
Beoordeling Programmaplan ‘Arnhem Energiestad 2011- 2014’ van september 2011. 
 
Presentatie windenergie door OutSmart op thema-avond Energie d.d. 14 mei 2012. 
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Besluit van: 19 november 2012 

  

Documentnummer 2012.0.114.188 

  

Zaaknummer 2012-10-00563 

 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012, Beleid en Regie nummer 
2012.0.114.186; 
 
 
 
besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de rapportage van de KEMA “Haalbaarheidsstudie windenergie voor vier 
zoekgebieden in de gemeente Arnhem” en de conclusie dat de gebieden ’t Broek/Kleefse Waard, 
Koningspleij Noord en IJsseloord-II kansrijk zijn voor windenergie. 

 
2. Kennis te nemen van het gegeven dat actueel marktpartijen geïnteresseerd zijn in de realisatie 

van windturbines in Arnhem. 
 

3. In te stemmen met het vanuit de gemeente faciliteren van marktinitiatieven gericht op realisatie 
van windturbines in ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord-II.  

  
 
De griffier,        De voorzitter, 
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Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht van de informatie aan derden 

zonder schriftelijke toestemming van KEMA Nederland B.V. is verboden. Hetzelfde 

geldt voor het kopiëren (elektronische kopieën inbegrepen) van het document of een 

gedeelte daarvan. 

 

Het is verboden om dit document op enige manier te wijzigen, het opsplitsen in delen 

daarbij inbegrepen. In geval van afwijkingen tussen een elektronische versie (bijv. een 

PDF bestand) en de originele door KEMA verstrekte papieren versie, prevaleert 

laatstgenoemde. 

 

KEMA Nederland B.V. en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet 

aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door 

of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de 

onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. 
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 -5- 74100916-PGR/R&E 11-2551 
 
  Eindrapport 
   

1 SAMENVATTING 
 

Met het Programmaplan Energie made in [Arnhem] committeert de gemeente Arnhem zich 

aan het bereiken van ambitieuze energiedoelstellingen. De Gemeente Arnhem onderzoekt 

daarom momenteel of het mogelijk is één of meerdere windparken van drie tot vijf turbines te 

realiseren binnen de gemeente. Dit wordt gedaan via een trechtermethode waarbij eerst een 

quick scan Natuur is uitgevoerd en vervolgens is gekeken naar technische belemmeringen. 

Bureau Waardenburg heeft de effecten van een windpark op de natuur onderzocht. Hieruit 

komen vier meest kansrijke zoekgebieden: Bedrijventerrein het Broek/Kleefse waard, 

Geitenkamp Noord, IJsseloord en Koningspleij Noord. 

 

KEMA onderzocht of deze vier zoekgebieden geschikt zijn voor het ontwikkelen van een 

windpark met drie tot vijf turbines. Hierbij worden de volgende aspecten onderzocht: 

- Beleid van provincie en gemeente 

- Technische belemmeringen (woonbebouwing, straalpaden, radarposten, 

laagvliegroutes) 

- Veiligheidsrisico‟s 

 

Uit deze studie blijkt dat de zoekgebieden ‟t Broek/Kleefse Waard en Koningspleij 

mogelijkheden bieden voor het plaatsen van windturbines. Er zijn geen technische 

belemmeringen voor deze gebieden en bovendien is het tevens een zoekgebied voor 

windenergie vanuit de provincie Gelderland.  

Ook voor het zoekgebied IJsseloord zijn geen technische belemmeringen voor windturbines. 

Het gebied biedt mogelijkheden om een windturbinepark te plaatsen in een lijnopstelling 

langs de Pleijroute. Dit gebied is echter geen zoekgebied voor de provincie Gelderland. 

Het zoekgebied Geitenkamp Noord is geen geschikt gebied voor windturbines. Het gebied 

ligt in een radarverstoringsgebied. Bovendien is een deel van het gebied EHS natuurgebied 

en ligt het andere deel te dicht bij de woonbebouwing.  

 

KEMA heeft twee mogelijke windparkontwerpen gemaakt. Één ontwerp is een cluster lay out 

in het gebied ‟t Broek/Kleefse Waard en Koningspleij. Hier is een ontwerp gemaakt van vijf 

windturbines, met een totaal vermogen van 15 MW. In dit ontwerp is rekening gehouden met 

risicovolle objecten van de industrie die zich in dit gebied bevinden. De vijf windturbines 

kunnen in de elektriciteitsbehoefte van ruim 8700 huishoudens voorzien. Een ander 

windparkontwerp is een lijnopstelling langs de Pleijroute. Dit gebied biedt ruimte aan vier 

windturbines, die ruim 7000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien.  

Een eerste inschatting van de kosten en baten van deze twee mogelijke windparkontwerpen 

geeft aan dat een windpark in Arnhem financieel rendabel kan zijn. Op basis van kengetallen 

voor investeringen en opbrengsten lijkt een gunstig rendement op eigen vermogen haalbaar.  
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2 INLEIDING 
 

Met het Programmaplan Energie made in [Arnhem]  committeert de gemeente Arnhem zich 

aan het bereiken van ambitieuze energiedoelstellingen. Arnhem wil een duurzame stad zijn 

op de korte én lange termijn. Om dit te bereiken wil de gemeente, bij voorkeur binnen de 

gemeentegrenzen, duurzame energie opwekken en zo op termijn energieneutraliteit 

nastreven. Bovendien wil Arnhem zich op de kaart zetten als een stad die vooruitloopt op het 

gebied van energie- en milieutechnologie. 

 

Windturbines produceren duurzame energie. Windenergie is schone energie en raakt nooit 

op. Windenergie is een van de meest kansrijke en kosteneffectieve duurzame energieopties 

van dit moment. De gemeente Arnhem doet daarom onderzoek naar de haalbaarheid van de 

ontwikkeling van windenergie binnen de gemeentegrenzen. 

 

De haalbaarheid voor windturbines in de gemeente Arnhem wordt onderzocht via een 

trechtermethode. Allereerst zijn er in een studie van Bureau Waardenburg acht 

zoekgebieden geselecteerd (Bureau Waardenburg, 2011). Dit zijn gebieden zonder 

woonbebouwing die mogelijk geschikt zijn voor windturbines. Voor deze acht zoekgebieden 

is een Quickscan Natuur uitgevoerd. Mogelijke knelpunten voor de natuur zijn in deze quick 

scan beschreven. Na het overwegen van alle ecologische aspecten zijn door Bureau 

Waardenburg vier deelgebieden aangewezen die het meest kansrijk zijn voor realisatie van 

een windpark. Als volgende stap in het proces heeft de Gemeente Arnhem KEMA gevraagd 

de technische haalbaarheid van een windpark in deze vier zoekgebieden te onderzoeken. Uit 

deze technische haalbaarheidstudie worden de mogelijke locaties voor windenergie in 

Arnhem duidelijk. Dit dient als basis om op de geschikte locaties de windturbines meer in 

detail te kunnen onderzoeken en uiteindelijk een verdienmodel (business case) op te stellen.  

 

In deze studie toont KEMA de resultaten van onderzoek naar mogelijkheden om 

windturbines te plaatsen in de vier deelgebieden. Allereerst is er gezocht naar vrije ruimte 

binnen de zoekgebieden. Hiervoor is onderzocht in hoeverre provinciaal en gemeentelijk 

beleid windenergie binnen de zoekgebieden ondersteunen. Om de mogelijkheden voor 

windenergie in de vier zoekgebieden te beoordelen zijn de aspecten onderzocht die een 

belemmering kunnen vormen voor windenergie. Deze aspecten zoals woonbebouwing of 

straalpaden, kunnen de plaatsing van windturbines in een zoekgebied of een deel daarvan 

uitsluiten. Ook is rekening gehouden met externe veiligheid en de afstand die geboden is 

tussen windturbines en risicovolle objecten. De ruimte die overblijft, is het gebied waarbinnen 

een ontwerp voor het windturbinepark is gemaakt. Er zijn twee mogelijke windparkontwerpen 

gemaakt om aan te geven hoeveel windturbines geplaatst zouden kunnen worden in de 

gebieden. 
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2.1 Uitgangspunten 
 

De Gemeente Arnhem onderzoekt of het mogelijk is één of meerdere windparken van drie tot 

vijf turbines te realiseren binnen de gemeente. Bureau Waardenburg heeft de effecten van 

een windpark op de natuur bekeken. Hieruit komen vier meest kansrijke zoekgebieden: 

 Bedrijventerrein het Broek/Kleefse waard 

 Geitenkamp Noord. 

 IJsseloord 

 Koningspleij Noord 

 

KEMA onderzocht of deze vier zoekgebieden geschikt zijn voor het ontwikkelen van een 

windpark met drie tot vijf turbines. Hierbij is rekening gehouden met landschappelijke 

beperkingen, anders dan natuur, die van belang zijn bij het plaatsen van windturbines. In 

deze studie wordt uitgegaan van een moderne windturbine van 3 MW met een ashoogte van 

100 meter en rotordiameter van 90 meter. 
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3 BELEID 
 

Zowel de Provincie Gelderland als de gemeente Arnhem willen duurzame energie 

bevorderen. In dit hoofdstuk wordt behandeld in hoeverre provinciaal en gemeentelijk beleid 

windturbines in de zoekgebieden van Arnhem ondersteunen. 

 

3.1 Beleid provincie Gelderland 
 

De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat duurzame energie wordt ingezet om op 

termijn de fossiele brandstoffen te kunnen vervangen. Windenergie is een van de meest 

kansrijke duurzame energie opties. In het streekplan heeft de provincie Gelderland daarom 

zoekzones aangewezen waar windturbines geplaatst mogen worden. Door middelgrote 

windturbineparken van 4 á 8 windturbines per locatie (ruimtelijk) te faciliteren hoopt de 

provincie haar doelstelling van 140 MW windvermogen in 2015 te halen. Initiatieven voor 

windturbine-opstellingen van minder dan 4 windturbines zullen niet door het ruimtelijk beleid 

worden ondersteund, tenzij kan worden aangetoond dat de energieopbrengst bij plaatsing 

van drie windturbines groter is dan bij optimale benutting van de locatie met 4 windturbines 

van elk 2 MW. 

 

Ook windparken die deels buiten de zoekgebieden liggen kunnen goedgekeurd worden als 

de betreffende windturbine(s) “buiten een milieucontour van 400 meter rond hindergevoelige 

bestemmingen blijven” (Provincie Gelderland, 2005). Met het huidige aantal lopende 

initiatieven denkt de provincie Gelderland echter haar doel te kunnen behalen. Het is volgens 

de provincie dan ook niet noodzakelijk om andere gebieden toe te laten dan de door haar 

aangewezen zoekgebieden. Op dit moment bekijkt de provincie alle zoekgebieden kritisch. 

Wanneer er windturbines geplaatst worden op alle zoekgebieden die de provincie heeft 

aangewezen zou een rommelig beeld kunnen ontstaan. Wellicht wordt het aantal 

zoekgebieden daardoor verkleind en kunnen enkele zoekgebieden dan alsnog afvallen. 
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Figuur 3.1  Zoekzones windenergie (Streekplan provincie Gelderland) 

 

De provincie Gelderland heeft één zoekgebied aangewezen in de gemeente Arnhem. Dit 

zoekgebied komt overeen met 't Broek/Kleefse Waard en Koningspleij. De gebieden 

IJsseloord en Geitenkamp Noord maken geen deel uit van de provinciale zoekzones voor 

windenergie. 

 

3.2 Beleid gemeente Arnhem 
 

Windturbines kunnen alleen geplaatst worden daar waar het bestemmingsplan het toelaat. 

Als het bestemmingsplan beperkingen oplevert voor bijvoorbeeld de bouwhoogte, moet een 

bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd. De vier mogelijke zoekgebieden liggen in 

verschillende bestemmingsplannen. 

 Zoekgebied Bestemmingsplan Vastgesteld Maximale 

Bouwhoogte 

Wijzigings-

bevoegdheid 

1 Bedrijventerrein 

Broek/Kleefse Waard 

Kleefse Waard-

Koningspleij 

Noord 

Bedrijventerrein 

Het Broek 

19-10-2009 

 

16-12-2009 

40m 

 

15-20m 

85m 

 

30m 
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2 Geitenkamp Noord Geitenkamp en 

omgeving 

09-12-2010 8m (10% extra) 

3 IJsseloord IJsseloord 2 03-07-1995* 30m 10%  

4 Koningspleij Kleefse Waard-

Koningspleij 

Noord 

19-10-2009 40m 85m 

*Het bestemmingsplan voor IJsseloord 2 wordt momenteel herzien.  

 

  

Kleefse Waard/Koningspleij Bedrijventerrein het  Broek 

 

 

Geitenkamp en omgeving IJsseloord 2 

Figuur 3.1  Bestemmingsplannen Arnhem  

 

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan zijn burgemeester en wethouders bevoegd regels 

op te nemen met betrekking tot het verlenen van vrijstelling van de maximum bouwhoogte tot 

een hogere maximale hoogte. Per bestemmingsplan verschilt deze wijzigingsbevoegdheid. 

De windturbines die in deze studie worden gebruikt hebben een ashoogte van 100 meter 

boven maaiveld (de tiphoogte is uiteraard nog hoger). Windturbines met een lagere 

ashoogte, die voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan, zijn niet wenselijk omdat de 

energieopbrengst hiervan aanzienlijk lager ligt. Met de huidige investeringskosten en 

subsidies zijn de turbines met een dergelijk lage ashoogte snel onrendabel.  

 

Voor alle bestemmingsplannen geldt dat er een herziening van het bestemmingsplan moet 

komen voordat er windturbines geplaatst kunnen worden.  

19 van 65



 -11- 74100916-PGR/R&E 11-2551 
 
  Eindrapport 
   

 

4 TECHNISCHE BELEMMERINGEN VOOR WINDENERGIE 
 

Het plaatsen van windturbines heeft invloed op het landschap en de omgeving. Windturbines 

moeten veilig zijn en moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken. Hiervoor zijn 

randvoorwaarden opgesteld. De randvoorwaarden die betrekking hebben op het behoud van 

de natuur zijn reeds onderzocht door Bureau Waardenburg. Bij de realisatie van windenergie 

bestaan ook technische aspecten die beperkingen opleggen aan de mogelijkheden van 

plaatsing. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar aspecten die een belemmering kunnen 

vormen voor windenergie. Deze aspecten kunnen de plaatsing van windturbines in een 

zoekgebied of een deel daarvan uitsluiten. De volgende aspecten zijn onderzocht voor de vier 

afzonderlijke zoekgebieden:  

 woonbebouwing 

 straalpaden 

 radarposten 

 laagvliegroutes en – gebieden  

 veiligheidsrisico‟s. 

 

 

4.1 Woonbebouwing 
 

De plaatsing van windturbines nabij woningen kan hinder opleveren. Vanwege veiligheid en 

geluid mogen windturbines niet te dicht bij woningen staan.  

 

Wanneer windturbines draaien, maken ze geluid. Dit komt door de bewegende delen in de 

gondel en de draaiende rotorbladen. Bij weinig wind, staat een windturbine nagenoeg stil en 

maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het achtergrondgeluid sterk toe en 

wordt de turbine daardoor overstemd. Bij windkracht 3 tot 6 is de windturbine in de meeste 

gevallen wel hoorbaar (Agentschap NL, 2011). Sinds 1 januari 2011 vallen alle windturbines 

onder de geluidregelgeving voor windturbines van het Activiteitenbesluit. Het jaargemiddelde 

geluidniveau (Lden) als gevolg van een windturbine mag bij een woning van derden niet 

meer bedragen dan 47 dB. Daarnaast geldt een ten hoogst toelaatbare waarde voor het jaar-

gemiddelde geluidniveau in de nachtperiode van 41 dB. In de quick scan is rekening 

gehouden met woonkernen. Verspreid staande bebouwing kan bij nadere invulling van het 

windpark lokaal bekeken worden. Wanneer de eigenaar van een woning deel uit maakt van 

het windparkproject gelden de regels van het Activiteitenbesluit niet. 

 

 Alleen zoekgebied Geitenkamp Noord grenst direct aan woonbebouwing. Het deel 

van Geitenkamp Noord waar eventueel turbines geplaatst kunnen worden, in het deel 
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dat geen EHS gebied is, grenst direct aan woonbebouwing. Wanneer windturbines 

naast woonbebouwing geplaatst worden, is de geluidsoverlast voor omwonenden te 

hoog. Het aangrenzende deel van het zoekgebied is daarom niet geschikt voor het 

plaatsen van windturbines.  

 Voor de overige zoekgebieden is woonbebouwing geen belemmering.  

 

 

4.2 Straalpaden 
 

Ten behoeve van straalverbindingen voor telecommunicatie bestaan beschermde 

straalpaden. Straalpaden worden hoofdzakelijk gebruikt voor het transport van radio- en TV 

signalen. Installaties, zoals windturbines, die in of nabij een straalpad staan, kunnen de 

signaaloverdracht verstoren of verzwakken. Beschermde straalpaden van KPN Telecom 

Netwerkdiensten lopen door Nederland. Om een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% 

te realiseren, dienen bouwwerken en installaties op voldoende afstand van het straalpad en 

de zendmast te staan. De afstand tussen de hartlijn van een windturbinemast en de hartlijn 

van een beschermd straalpad dient groter te zijn dan de lengte van een turbineblad, met een 

minimum van 35 meter. Binnen een straal van 1 km van een zend- /ontvangstinstallatie, 

dient de afstand van de tip van de rotor tot aan de hartlijn van het straalpad 35 meter te zijn: 

dat wil zeggen dat de afstand tussen de hartlijn van windturbinemast en de verbindingslijn 

tussen de zend- en de ontvangstmast gelijk is aan de rotorstraal + 35 m. 

 

Voor onbeschermde straalpaden (mobiele telefonie) zijn geen beperkingen ten aanzien van 

windturbines. Om een eventuele verstoring door een windturbine in een onbeschermd 

straalpad te voorkomen kan een extra zend- en ontvangstinstallatie op de turbine worden 

geplaatst. 

 

In de omgeving van Arnhem staan vier zend/ontvangmasten. Dit zijn de masten in Megen, 

Nijmegen, Arnhem en Zevenaar. Tussen deze zendmasten van de eerste drie plaatsen 

lopen straalverbindingen, maar de straalverbinding loopt niet door één van de zoekgebieden. 

Het straalpad tussen Arnhem en Zevenaar loopt door het zoekgebied Kleefse Waard maar is 

komen te vervallen en vormt dus geen belemmering voor het plaatsen van windturbines in dit 

gebied.  

  

 De straalpaden vormen geen belemmering voor het plaatsen van windturbines in de 

vier zoekgebieden.  
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4.3 Radarposten 
 

In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten. Bij het plaatsen van 

windturbines moet worden onderzocht of deze de radar niet verstoren. Dit kan een probleem 

vormen voor de vliegveiligheid (veilig gebruik van het luchtruim) en de nationale veiligheid 

(luchtruimbewaking). Rondom de radarposten liggen radarverstoringsgebieden. Zo‟n gebied 

bestaat uit een cirkel met een straal van ongeveer 28 kilometer van een radarstation en met 

een hoogte van meer dan 45 meter ten opzichte van de hoogte van het maaiveld bij de 

radar.  

 

In Nederland zijn er acht militaire radarposten. Deze staan in: Wier en Nieuw-Milligen (beide 

langeafstand-gevechtsleidingradar), Leeuwarden, Twente, Soesterberg, Volkel en 

Woensdrecht (Primary Surveillance Radar) en Den Helder - de Kooy - (Secundary 

Serveillance Radar) (Ministerie van Defensie, 2007). Ook zijn er civiele radarposten, onder 

andere bij Herwijnen en de luchthavens Schiphol en Maastricht-Aachen en Eelde. 

 

De dichtstbijzijnde radarpost nabij Arnhem is het Air Operation Control Station in Nieuw-

Milligen. Het zoekgebied Geitenkamp Noord ligt 26 kilometer van de radarpost af en valt in 

het radarverstoringsgebied. Om windturbines in het radarverstoringsgebied te bouwen is 

toestemming nodig van het Ministerie van Defensie. Defensie laat TNO onderzoek doen naar 

de invloed van de windturbines en of mitigerende maatregelen mogelijk zijn.  

De zoekgebieden Kleefse Waard, Koningspleij en IJsseloord liggen respectievelijk 30, 31 en 

31 kilometer van de radarpost af en vallen buiten het radarverstoringsgebied. 

 

 De radarpost in Nieuw Milligen vormt een belemmering voor het plaatsen van 

windturbines in Geitenkamp Noord.  

 

 De overige zoekgebieden liggen buiten het radarverstoringsgebied. De radarpost 

vormt geen belemmering voor de windturbines in de IJsseloord, Kleefse Waard en 

Koningspleij. 

 

 

4.4 Laagvliegroutes en -gebieden 
 

Op laagvliegroutes en in laagvlieggebieden vinden trainingsvluchten met helikopters en 

propellervliegtuigen plaats. Deze laagvliegroutes en laagvlieggebieden variëren in hoogte 

maar kunnen een ondergrens van 100 ft (30,5 m) en een bovengrens van 1000 ft (305 m) 

hebben. Het Ministerie van Defensie wil deze gebieden zoveel mogelijk vrij houden van hoge 

objecten. Wanneer windturbines in het gebied geplaatst worden is toestemming nodig van de 

22 van 65



 -14- 74100916-PGR/R&E 11-2551 
 
  Eindrapport 
   
Luchtverkeersleiding Nederland (LVN). LVN heeft een lijst met hoge obstakels die in de 

laagvlieggebieden geplaatst zijn, zodat piloten op de hoogte zijn van de obstakels. 

 

 Er zijn geen laagvliegroutes in de vier zoekgebieden in Arnhem die een belemmering 

kunnen vormen voor het plaatsen van windturbines. 

 

 

4.5 Veiligheidsrisico's 
 

Bij het ontwikkelen van windenergie op een (nieuw) bedrijventerrein staat veiligheid voorop. 

Het Handboek Risicozonering Windturbines is geen wetgeving maar biedt een richtlijn hoe 

veiligheidsrisico‟s van windturbines te berekenen met bijbehorende grenswaardes. Mogelijke 

risico‟s rond een windmolen zijn mastbreuk, het afbreken van de gondel of het afbreken van 

een (deel van een) blad. Wanneer de exacte locatie van de windturbines is bepaald, kunnen 

de risico‟s in kaart gebracht worden door middel van een kwantitatieve risicoanalyse. Dit zal 

in een later stadium plaatsvinden.  

 

In deze studie wordt een globaal beeld geschetst van de veiligheidsrisico‟s en de afstanden 

waarbij windturbines geplaatst kunnen worden. Deze paragraaf geeft de richtlijnen weer die 

gelden voor windturbines. Er wordt nagegaan of er in de vier zoekgebieden risicovolle 

objecten aanwezig zijn die de plaatsing van windturbines kunnen belemmeren. 

 

 

4.5.1 Risicocontouren van een windturbine 
 

Voor windturbines wordt een aantal risicocontouren gehanteerd. Dit geeft de kans weer van 

een dodelijk ongeval als gevolg van het falen van een windturbine. Rondom een windturbine 

kunnen de 10-5 en de 10 -6 risicocontouren worden getekend zoals in onderstaande figuur is 

weergegeven. Deze contouren geven aan dat de kans op een dodelijk ongeval 

respectievelijk 1 op 100.000 jaar en 1 op 1 miljoen jaar is. Binnen een straal van een 

bladlengte vanaf de turbine ligt de 10-5 contour. Binnen deze contour mogen geen kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten staan. Dit houdt in dat hier geen gebouwen mogen staan 

waarin zich groepen personen bevinden. Beperkt kwetsbare objecten zoals kleine 

bedrijfspanden of kantoren, winkels en sporthallen moeten buiten de 10-5 contour worden 

geplaatst, maar mogen wel binnen de 10-6 contour gebouwd worden. De 10-6 contour bevindt 

zich op een afstand van de ashoogte van de turbine plus een bladlengte. Kwetsbare 

objecten zoals scholen, grote kantoren en woningen mogen alleen buiten de 10-6 contour 

staan. 
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In het geval van een windturbine van 100 meter hoog met een rotordiameter van 90 meter 

ligt de 10-5 contour op 45 meter en de 10-6 contour op 145 meter. 

 

 

Figuur 4.1 Risicocontouren rondom windturbine 

 

4.5.2 Wegen, waterwegen en spoorwegen 
 

Voor windmolens die in de buurt van rijks(vaar)wegen en spoorlijnen komen, hanteren 

Rijkswaterstaat en Prorail eigen risicocriteria. In het algemeen kan worden gesteld dat de 

bladen van de turbine niet over auto-, spoor- of waterwegen heen mogen draaien. 

 

Windturbines geplaatst op eigendommen van Rijkswaterstaat vallen onder de beleidsregel 

van Rijkswaterstaat. Voor wegen en waterwegen die geen eigendom zijn van 

Rijkswaterstaat, maar bijvoorbeeld van de provincie of gemeente, zijn geen algemene 

externe veiligheidsnormen van toepassing. Turbines die nabij een rijksweg staan, worden 

toegestaan wanneer ten minste een afstand van een halve rotordiameter tussen turbine en 

de weg wordt aangehouden. Langs rijksvaarwegen dient een afstand van ten minste 50 

meter aangehouden te worden.   

 

Bijna alle spoorwegen in Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid van ProRail. 

ProRail moet een vergunning verstrekken voor plaatsing van windturbines wanneer een 

(deel van een) rotorblad draait binnen een afstand van 7,85 meter vanaf het hart van het 

naastliggende spoor. De afstand tussen een windturbine en het spoor dient minimaal een 

halve rotordiameter + 7,85 meter te zijn. 
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Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over auto-, water-, of spoorwegen moet nagegaan 

worden of plaatsing van de windturbines niet leidt tot een onaanvaardbaar verhoogd risico. 

Dit kan worden gedaan in een kwantitatieve risico analyse.  

 

De windturbines in deze studie dienen op minimaal 45 meter afstand van rijkswegen 

gebouwd te worden, minimaal 50 meter van waterwegen en moeten op minimaal 53 meter 

afstand van het spoor staan. 

 

 

4.5.3 Leidingen en kabels 
 

Vanwege externe veiligheid en transportzekerheid dient rond hoogspanning- en gasleidingen 

waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd een zekere afstand gehandhaafd 

worden.  

 

Hoewel hier geen wettelijke eisen voor zijn hanteert Tennet voor hoogspanningslijnen een 

minimale afstand van 5 meter tussen de het blad en de hoogspanningslijn. Gasunie hanteert 

een „high impact zone‟ van ashoogte plus 1/3 bladlengte. 

 

De turbines dienen op minimaal 50 meter van hoogspanningslijnen af te staan en 115 meter 

van gasleidingen. 

 

 

4.5.4 Risicocontouren zoekgebieden 
 

Om te zien of er in de zoekgebieden reeds een verhoogd veiligheidsrisico is, wordt gekeken 

naar risicovolle activiteiten die in het gebied plaatsvinden. De provincies maken en beheren 

de risicokaarten. Hierop is te zien waar zich opslag van gevaarlijke stoffen bevindt en waar 

kwetsbare gebouwen staan.  

 

In het windparkontwerp van deze studie worden de windturbines dusdanig gepositioneerd 

dat de opslag van gevaarlijke stoffen en bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen niet in 

de 10-6 contour van de windturbine vallen. Dit betekent dat de gondel en de mast van de 

windturbine niet op de opslag van gevaarlijke stoffen kan vallen. Ook kwetsbare objecten 

mogen niet in de 10-6 contour van de windturbine staan. 
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Hieronder zijn de risicokaarten weergegeven van de vier zoekgebieden (Provincie 

Gelderland, 2011) 

 

Figuur 4.2. geeft de risicokaart weer van ‟t Broek/Kleefse Waard en Koningspleij 

 

Figuur 4.2 Risicokaart ’t Broek/Kleefse Waard en Koningspleij (bron: risicokaart.nl) 

 

In het zoekgebied ‟t Broek / Kleefse Waard is een aantal bedrijven met grote hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen. Zij vallen onder het Besluit risico‟s zware ongevallen (BRZO) en zijn 

afgebeeld met een oranje vierkant. Kwetsbare objecten zijn weergegeven in groen. Het rode 

driehoekje duidt een LPG opslag aan. De rode stippellijn geeft aan waar zich de 

aardgasleiding van Gasunie bevindt. De aardgasleiding op het industriepark Kleefse Waard 

ligt bovengronds. 

 

De ruimte voor windturbines in het zoekgebied ‟t Broek/Kleefse Waard is beperkt door de 

aanwezigheid van veel risicovolle objecten. Er bevinden zich geen risicovolle objecten in 

Koningspleij. Er dient wel rekening te worden gehouden met toekomstige bedrijvigheid in 

Koningspleij, met name wanneer dit kwetsbare of beperkt kwetsbare gebouwen zijn of 

gevaarlijke stoffen bevatten.  
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De risicokaart van IJsseloord is weergegeven in figuur 4.3. 

 

Figuur 4.3 Risicokaart IJsseloord (bron: risicokaart.nl) 

In het zoekgebied IJsseloord geeft de risicokaart die is opgesteld door de provincie, twee 

LPG opslagplaatsen en een aardgasleiding weer. Verder zijn er twee kwetsbare objecten: 

een kinderdagverblijf en grote kantoorruimte.  

De windturbines moeten op een afstand van minimaal 145 meter van deze objecten staan 

zodat deze niet in de 10-6 contour van de windturbines staan. 

 

De risicokaart van Geitenkamp Noord is afgebeeld in figuur 4.4.  
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Figuur 4.4 Risicokaart Geitenkamp Noord (bron: risicokaart.nl) 

Aan de rand van het zoekgebied bevinden zich verschillende kwetsbare gebouwen en een 

LPG opslag. Midden door het zoekgebied ligt een aardgasleiding van Gasunie. Verder zijn er 

geen risicovolle objecten in het zoekgebied. 

 

 

4.6 Overzicht belemmeringen voor windturbines 
 

Onderstaand overzicht geeft weer welk aspect een belemmering oplevert voor een 

zoekgebied: 

 

Woonbebouwing Alleen zoekgebied Geitenkamp Noord grenst direct aan 

woonbebouwing. Dit veroorzaakt te veel lawaaioverlast en is 

daarom niet geschikt voor het plaatsen van windturbines.  

Voor de overige zoekgebieden vormt woonbebouwing geen 

belemmering voor het plaatsen van windturbines  

 

Straalpaden Het straalpad tussen Arnhem en Zevenaar geeft een 

minimale  beperking voor het plaatsen van windturbines in 

zoekgebied Kleefse Waard. De windturbines moeten zo 

geplaatst worden zodat zij minstens een halve rotordiameter 

van het straalpad af staan. 
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Voor de overige zoekgebieden vormen straalpaden geen 

belemmering voor het plaatsen van windturbines. 

 

Radarposten Geitenkamp Noord ligt geheel in het radarverstoringsgebied 

van de radarpost in Nieuw Milligen. Hierdoor mogen er geen 

windturbines in dit gebied geplaatst worden.  

De overige zoekgebieden liggen buiten het 

radarverstoringsgebied. 

 

Laagvliegroutes Laagvliegroutes vormen geen belemmering voor de vier 

zoekgebieden. 

 

Veiligheidsrisico‟s  Bij het zoeken naar een locatie voor de winturbines dient 

rekening te worden gehouden met de risicovolle objecten en 

met kwetsbare gebouwen die zijn genoemd. Vooral in het 

zoekgebied ‟t Broek/Kleefse waard is de ruimte om 

windturbines te plaatsen beperkt door de aanwezige 

risicovolle objecten. 

 

 

4.7 Conclusie 
 

Uit deze studie blijkt dat het niet haalbaar is windenergie te ontwikkelen in Geitenkamp 

Noord. Dit gebied ligt in het radarverstoringsgebied van de radarpost van het Air Operation 

Control Station in Nieuw-Milligen. Bovendien is een deel van Geitenkamp aangewezen als 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en grenst het andere deel direct aan woonbebouwing, wat 

geluidoverlast kan geven en daarom niet geschikt is voor het plaatsen van windturbines. 

 

Een windpark in Geitenkamp Noord en IJsseloord wordt niet ondersteund door provinciaal 

beleid. Wanneer er geen ondersteuning is vanuit de provincie, kan dit de kans dat een 

windpark gerealiseerd wordt verkleinen.  

 

De zoekgebieden ‟t Broek/Kleefse Waard en Koningspleij  zijn geschikt voor het plaatsen van 

windturbines. Bij het plaatsen van windturbines moet rekening worden gehouden met de 

veiligheidsrisico‟s. De windturbines mogen niet dicht bij risicovolle objecten (met gevaarlijke 

stoffen) geplaatst worden. Wanneer de generieke veiligheidsafstanden worden gehanteerd 

voor de afstand tussen windturbines en risicovolle objecten, biedt het gebied ‟t Broek/ 

Kleefse Waard beperkt ruimte voor windturbines. In dit gebied dient een kwantitatieve 

risicoanalyse uitgevoerd te worden.  
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5 WINDPARK LAYOUT 
 

Voor de zoekgebieden die geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines is een lay-out 

gemaakt voor een toekomstig windpark. Deze lay-out is bedoeld om te onderzoeken hoeveel 

windturbines in de zoekgebieden mogelijk zijn. Er zijn meerdere windparkontwerpen 

mogelijk. In dit hoofdstuk zijn twee mogelijke ontwerpen uitgewerkt.  

 

Bij het ontwerpen van een toekomstig windpark lay-out is rekening gehouden met de 

belemmeringen en veiligheidseisen die in hoofdstuk 4 zijn aangegeven. Verder is rekening 

gehouden met de eisen van de windturbinefabrikanten over minimaal toelaatbare afstanden 

van de turbines onderling. 

 

Er is een windpark lay-out gemaakt in de zoekgebieden die het meest geschikt blijken voor 

windenergie: ‟t Broek/Kleefse Waard en Koningspleij. Hoewel IJsseloord niet als zoekgebied 

staat aangeduid in het provinciaal beleid, is hiervoor toch ook een lay-out gemaakt. Reden 

hiervoor is dat IJsseloord verder weinig belemmeringen oplevert voor windenergie en het 

gebied kan worden samengetrokken met Koningspleij en Kleefse Waard. Dit stelt gemeente 

en provincie in staat om meer windturbines te plaatsen. Bovendien kunnen deze in een 

lijnopstelling worden geplaatst die overeenkomen met de zichtlijnen van de stad, wat de 

maatschappelijke acceptatie van de windturbines ten goede komt. 

 

 

5.1 Windpark layout ’t Broek/Kleefse Waard en Koningspleij 
 

Het gebied ‟t Broek/ Kleefse Waard en Koningspleij zijn samengetrokken om tot één cluster 

windturbines te komen. Hier kunnen (maximaal) vijf windturbines geplaatst worden. Bij de 

locatie van de windturbines is rekening gehouden met de zichtlijnen van de stad. Een drietal 

turbines staan gepositioneerd langs de autoweg N325. Ook vormt zich een lijn van drie 

windturbines langs de kade.  
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Figuur 5.1 Windparkonwerp Kleefse Waard en Koningspleij 

 

 

5.2 Windpark layout Pleijroute 
 

De gebieden Kleefse Waard, Koningspleij en IJsseloord liggen naast de autoweg N325. Dit 

biedt kansen om een aantal windturbines langs deze weg te plaatsen. In dit windparkontwerp 

is gekozen om de windturbines in een rechte lijn op te stellen. Dit wordt als rustiger ervaren 

dan wanneer turbines een bochtige weg volgen. In deze lijnopstelling zijn vier windturbines 

geplaatst.  
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Figuur 5.2 Windparkontwerp Pleijroute 

 

 

5.3 Energie opbrengst  
 

Voor beide windparkontwerpen is het windaanbod en daarmee de energieopbrengst 

berekend. Dit is weergegeven in tabel 5.1. De zogverliezen worden veroorzaakt doordat 

nabijgelegen turbines energie aan de wind onttrekken. Voor de overige verliezen zijn 

standaard, gangbare verliezen gekozen. De vijf windturbines op de Kleefse Waard en 

Koningspleij samen leveren jaarlijks ruim 30 GWh aan elektriciteit. Dit is voldoende om de 

elektriciteitsbehoefte te voorzien van 8700 huishoudens. De vier windturbines langs de 

Pleijroute leveren jaarlijks 25 GWh aan elektriciteit. Dit is voldoende om de 

elektriciteitsbehoefte te voorzien van ruim 7000 huishoudens. 
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Tabel 5.1 energieopbrengst per windparkontwerp 

Locatie Kleefse Waard/Koningspleij Pleyroute 

Aantal windturbines 5 4 

Vermogen per windturbine 3 MW 3 MW 

Rotordiameter 90 90 

Ashoogte 100 100 

Totaal vermogen 15 MW 12 MW 

Gemiddelde windsnelheid 
(m/s) 6.8 m/s 6.8 m/s 

Bruto opbrengst (MWh) 34460 27558 

Zogverliezen 4.1% 1.4% 

Niet-beschikbaarheid  3% 3% 

Netverliezen 2% 2% 

Andere verliezen 3% 3% 

Netto energie-opbrengst 
(MWh) 30491 25063 

Vollasturen 2033 2089 
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6 FINANCIELE HAALBAARHEID 
 

Om de haalbaarheid van windturbines in de gemeente Arnhem te bepalen zal uiteindelijk een 

gedetailleerde business case moeten worden opgesteld. In deze haalbaarheidstudie wordt 

een globaal overzicht geschetst van de kosten en baten van een windpark.  

 

 

6.1 Kosten en baten 
 

Een windpark heeft een aantal kostenposten en een aantal batenposten. De kosten en baten 

van het windturbinepark worden berekend aan de hand van de bedragen zoals deze door 

ECN/KEMA zijn geraamd voor de SDE subsidie. Deze bedragen worden jaarlijks getoetst bij 

het bedrijfsleven en industrie, en geven daarom een goed beeld van de huidige kosten en 

baten van een windturbinepark.  

 

6.1.1 Windturbines 
Op dit moment kost een windturbine ongeveer EUR 1.100,-- per kW exclusief fundering. De 

fundering  kost, afhankelijk van turbinetype en ashoogte ongeveer EUR 150.000,--. Voor de 

berekeningen zijn we uitgegaan van opgaven van fabrikanten. 

 

6.1.2 Elektrische infrastructuur 
 

De elektrische infrastructuur wordt opgedeeld in de elektrische infrastructuur in het park zelf 

en de elektrische infrastructuur om het park aan te sluiten op het net. 

Het windpark ligt in het verzorgingsgebied van Liander. Omdat het vermogen van het 

windpark groter dan 10 MW is, is het tarief voor de netaansluiting niet gereguleerd. Dit 

betekent concreet dat er geen vaste prijs voor de netaansluiting is. Het kan betekenen dat bij 

de aansluiting van het windpark, een extra veld bij het onderstation aangesloten moet 

worden. Dit brengt extra kosten met zich mee van ongeveer 600.000 EUR. De netaansluiting 

zelf zal bij een lengte van ongeveer 10 kilometer 2.275.000 EUR bedragen. In totaal komt de 

netaansluiting dan op 2.875.000 EUR. 

 

6.1.3 Parkinfrastructuur 
 

De parkinfrastructuur bestaat uit de realisatie van het inkoopstation met een 

beveiligingsinstallatie, een intern net van 10 kV voor het elektriciteittransport van de turbines 

naar het inkoopstation en een glasvezelkabel voor communicatie tussen de windturbines 

onderling. De parkinfrakosten bedragen € 400.000. 
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6.1.4 Legeskosten 
 

De hoogte van de leges is afhankelijk van de uiteindelijke bouwkosten. Voor windturbines 

bestaat geen algemeen voorschrift voor het berekenen van de bouwkosten van een 

windturbine. Normaal gesproken geldt als aanneemsom voor de windturbine of het windpark 

“de zichtbare delen”. Dit is ongeveer 35-50% van de werkelijke kosten van het park.  Voor 

deze 5 windturbines van het windpark in Arnhem gaan we daarom uit van een aanneemsom 

van ongeveer € 5.000.000 De legesverordening van Arnhem geeft aan dat een aanvraag om 

een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit 2 % van de totale vastgestelde 

bouwkosten (inclusief BTW). Omdat windturbines niet in het bestemmingsplan passen komt 

hier nog een extra bedrag bovenop voor een bestemmingsplanwijziging van €16.457. In 

totaal bedragen de legeskosten voor een windpark van 15 MW  €116.457. 

 

6.1.5 Projectontwikkelingskosten 
 

De projectontwikkelingskosten bestaan uit het inwinnen van advies, het laten uitvoeren van 

studies en het aanbestedingstraject. De kosten hiervoor bedragen € 150.000  

 

6.1.6 Totaal investeringen 
 

De investeringskosten bestaan uit turbines en funderingen, de elektrische infrastructuur en 

netaansluiting. Ook de civiele werken (bouwvoorbereiding en ontsluiting) en 

ontwikkelingskosten (onderzoeken naar geluid, slagschaduw, advieskosten voor 

vergunningen, etc.) worden hierbij meegenomen. Het totaal per MW bedraagt EUR 1.386 per 

geïnstalleerde kW. 

 

Aspect kosten (EUR) 

windturbines 16.500.000 

fundering 750.000 

netaansluiting 2.875.000 

interne bekabeling 400.000 

leges 116.457 

projectontwikkeling 150.000 

Totaal park (15 MW) 20.791.457 

per MW 1.386.097 
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6.2 Onderhoudskosten 
 

Turbines hebben onderhoud nodig gedurende de gehele levensduur van de turbines. Het 

Ministerie van EL&I hanteert voor de SDE een bedrag van EUR 25.800 per MW per jaar voor 

de vaste onderhoudskosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden voor het in stand houden 

van het netwerk, OZB, opstalvergoeding, beheer en land- en wegenonderhoud. Hierbij zijn 

ook de kosten voor diverse verzekeringen inbegrepen voor het dekken van kosten voor 

aansprakelijkheid, machinebreuk en productieverlies bij schade. Met name de bewegende 

delen hebben jaarlijks onderhoud nodig. Hoe meer elektriciteit een windturbine opwekt, hoe 

meer kosten er gemaakt worden voor onderhoud en onderdelen. Hierbij gaan we, net als de 

SDE, uit van variabele onderhoudskosten van EUR 0,011 per kWh.   

 

Aan het einde van de technische levensduur van de windturbine zal het windpark afgebroken 

moeten worden. Dit brengt kosten met zich mee, maar de oude windturbines kunnen ook 

worden verkocht en leveren dus geld op. Er zijn dan niet of nauwelijks kosten voor het 

afbreken van het windpark. Deze kosten zijn hier dan ook niet meegenomen.  

De financiering van een windturbine vindt in het algemeen plaats met een hoog percentage 

geleend geld. Voor de financiering wordt uitgegaan van 80% vreemd vermogen en 20% 

eigen vermogen. De kosten van de financiering komen jaarlijks terug tot het moment dat de 

financiering is afgelost. Financiering heeft met name betrekking op de investeringen in de 

turbines en bijkomende voorzieningen als een aansluiting op het hoogspanningsnet. Voor 

rente van financiering wordt rekening gehouden met 5,1% rente. Dit is hetzelfde 

rentepercentage als waar de SDE mee rekent.  

 

 

6.3 Financieel overzicht 
 

Tabel 6 geeft inzicht in de kosten voor het windpark op de Kleefse Waard/Koningspleij en 

voor het windpark langs de Pleyroute. Hierin zijn de verdiensten berekend waar de 

investeringskosten en de jaarlijkse kosten zijn afgehaald.  

 

Alle berekeningen gaan uit van standaardcijfers en zijn niet netto contant berekend.  
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 Tabel 6.1: globaal kostenoverzicht van de twee windparkontwerpen 
 

  basisbedrag 
Kleefse waard/ 
Koningpleij   Pleyroute 

kenmerken park       

Ashoogte [meter]   100 100 

Aantal turbines   5 4 

Vermogen windpark [MW]   15 12 

Netto opbrengsten  [MWh/jr]   30491 25063 

        

investeringen       

all in 1.386.000 €/MW € 20.790.000  € 16.632.000  

lening 1.108.800 €/MW € 16.632.000  € 13.305.600  

eigen investering 277.200 €/MW € 4.158.000  € 3.326.400  

        

jaarlijkse kosten       

aantal jaren 15      

rente  5,1% € 6.361.740  € 5.089.392  

onderhoud, verzekeringen 25.800 €/MW/jr € 5.805.000  € 4.644.000  

variabel onderhoud 11 €/MWh € 5.031.015  € 4.135.395  

totale  kosten   € 17.197.755  € 13.868.787  

totaal kosten over 15 jaar   € 37.987.755  € 30.500.787  

        

inkomsten       

vollasturen voor SDE 1760 uur/jr     

garantie onder SDE 120 €/MWh € 47.520.000  € 38.016.000  

overige grijs 47 €/MWh € 2.884.155  € 2.779.815  

totale inkomsten over 15 jaar   € 50.404.155  € 40.795.815  

        

totale verdiensten    € 12.416.400  € 10.295.028  

verdiensten per MW per jaar   € 55.184  € 57.195  

verdiensten per park per jaar   € 827.760 € 686.340 

 

6.4 Conclusie financiële haalbaarheid 
 

Op basis van de gemaakte globale kosten en baten analyse zou een windpark in Arnhem 

financieel rendabel kunnen zijn. De financiële berekeningen zijn gemaakt op basis van 

kengetallen, zoals deze voor moderne windturbines worden gebruikt in onder andere de 

SDE+ regeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Specifieke kosten kunnen de business case voor beide windparken beïnvloeden. Voor een 

gedetailleerde business case is kennis van de financieringsmogelijkheden van de 

investeerder en eigenaar vereist. Op het eerste gezicht lijkt voor deze windparken een 

gunstig rendement op eigen vermogen haalbaar.  
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7 AANBEVELING 
 

De zoekgebieden Kleefse Waard en Koningspleij bieden mogelijkheden voor windturbines. 

Voor deze gebieden dient wel het bestemmingsplan van de gemeente Arnhem te worden 

gewijzigd. Ook IJsseloord biedt mogelijkheden voor windturbines. Hierbij kan eventueel 

aansluiting worden gezocht bij buurgemeentes om de lijnopstelling van de turbines te 

verlengen en zo nog meer duurzaam energievermogen te installeren. Voor IJsseloord dient 

met de Provincie Gelderland overlegd te worden omdat dit gebied geen zoekgebied voor 

windenergie van de provincie is. Met de Provincie dient overlegd te worden of plaatsing van 

windturbines in dit gebied toch mogelijk is en de steun krijgt van de Provincie.  

 

Uit deze technische haalbaarheidstudie worden de mogelijke locaties voor windenergie in 

Arnhem duidelijk. Dit dient als basis om op de geschikte locaties de windturbines meer in 

detail te kunnen onderzoeken en uiteindelijk een verdienmodel (business case) op te stellen. 

Bij detaillering van de exacte locaties van de windturbines zijn een kwantitatieve 

risicoanalyse en ecologisch onderzoek van groot belang.  

De gemeente kan verschillende rollen spelen bij de volgende stap in de projectontwikkeling. 

De gemeente kan grond verpachten of deels of geheel als ontwikkelaar of investeerder 

kunnen optreden. In de bijlage zijn een aantal ontwikkelroutes opgenomen waarin de rollen 

staan beschreven die de gemeente Arnhem zou kunnen uitoefenen.  
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BIJLAGE 1: ONTWIKKELROUTES VOOR GEMEENTE ARNHEM 
 

Op basis van de gegevens uit deze studie kan Gemeente Arnhem besluiten al dan niet door 

te gaan met een volgende stap in de projectontwikkeling. Het is daarbij wel belangrijk 

verschillende mogelijke rollen voor ogen te houden. 

 

Gemeente als verpachter van grond 

Het is aan de landeigenaar om de hoogte van de pacht voor zijn land te bepalen. Hij kan die 

laten afhangen van de winstgevendheid van de activiteit die op het land wordt verricht.  

In de afgelopen jaren is een soort richtgetal van 10.000 €/MW geïnstalleerd vermogen per 

jaar ontstaan. Op dit moment echter vraagt Domeinen 15.000 €/MW/jaar. Er zijn ook 

gevallen bekend waar de grondeigenaar meer dan 20.000 €/MW vroeg, of een aandeel in de 

winst, omdat de winstgevendheid van windturbines op zijn grond nu eenmaal groot is. Om 

als grondeigenaar het meeste uit een windproject te halen, is een schaduwberekening van 

de winstgevendheid van het project nodig, en uiteraard scherpe onderhandelingen met 

projectontwikkelaars.  In een dergelijk geval kan ook aan tendering van de locatie gedacht 

worden, met de hoogte van de pacht als belangrijkste selectiecriterium. 

 

Gemeente als "green field"ontwikkelaar 

Gemeente zou zich als (mede)ontwikkelaar kunnen opstellen, maar zich uiteindelijk, 

bijvoorbeeld bij start van de bouw, laten uitkopen door de uiteindelijke ontwikkelaar/eigenaar. 

De opbrengst van verkoop van het initiatief met vergunningen hangt nogal af van de waarde 

die een partner als de gemeente in het project heeft gehad. Als gemeente grond met een 

vergunning aan een ontwikkelaar aanlevert, is dat mogelijk 50-100.000 €/MW waard, de 

projectontwikkelaar/bouwer heeft immers geen enkel risico gelopen bij het verwerven en 

ontwikkelen van het park. Een overeenkomst met de eigenaar voor langjarige afname van 

stroom is dan ook nog mogelijk en kan ook een manier zijn om een vergoeding te ontvangen 

voor bewezen diensten. De projectontwikkelaar zal wel proberen een zo laag mogelijke 

jaarlijkse grondpacht te bedingen. 

 

Gemeente als ontwikkelaar en investeerder/eigenaar 

Gemeente kan een locatie niet alleen ontwikkelen, maar ook zelf de investering in installaties 

doen en zo financieel de vruchten plukken van windenergie. De belangrijkste vraag is of de 

Gemeente in staat en bereid is om eigen geld voor een aantal jaren vast te leggen in 

energie-installaties, los van de voordelen die ermee gerealiseerd kunnen worden. Vrijwel alle 

vereiste diensten zoals bouw, beheer, onderhoud en verzekering kunnen goed worden 

uitbesteed, zowel bij turn key leveranciers als bij diverse andere marktpartijen. 
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Uiteraard blijven in dit geval ook de bouw- en exploitatierisico's bij de gemeente liggen, voor 

zover ze niet in contracten bij leveranciers zijn neergelegd. Grondpacht en OZB zijn uitgaven 

voor het project die elders bij de Gemeente weer voor inkomsten zorgen. 

Het is voor gemeenten niet mogelijk om gebruik te maken van de Energie Investerings 

Aftrek, daardoor loopt ze wel een "investeringskorting" mis. 

Gemeente zou er ook voor kunnen kiezen haar inwoners direct mede-eigenaar te laten 

worden: draag de lasten, maar ontvang dan ook de lusten. Er zijn in Nederland (en 

daarbuiten) diverse voorbeelden van projecten waar omwonenden of andere particulieren 

(mede)eigenaar zijn 
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Wind? Boreas

Notus

Eurus
Zephyrus

Aeolus
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Arnhem

• Groenste stad van Europa

• Electriciteits stad van NL

• Ontwikkeling van EMT Science park
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Windmolen kantoor

Onderwijs

Ondernemen

Onderzoek

Overheid

Ondernemende burger
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“Quick win + ” voor Arnhem
� Participatie burgers en bedrijven

� 3 molens op gemeente grond

� Crisis en herstelwet

� Onder 10 MW opgesteld vermogen

� Verplichte aansluiting op net

� Snel realiseerbaar

� Geïntegreerd in lokale energie coöperatie

� Binnen 2 a 3 jaar operationeel
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Kansen voor Arnhem
� +/- 5500 huishoudens (+/- 60% v/d doelstelling)

� +/- 12.000 ton CO2 reductie

� Leges kosten en opstalrechten vloeien terug in de 

gemeenschap

� Winst blijft in de regio

� Combinaties maken (Zon, bio, waterstof)

� Lokale banen en opleiding

� Internationaal op de kaart

� Ontwikkeling EMT gebied, science park

Van, door en voor burgers en bedrijven!
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Toen en nu
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Waarom…
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Mooi of Lelijk?
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Geluid in Decibellen; dB(A)

� Gesprek?

� 60 dB(A)

� Verkeersweg op 100 meter afstand?

� 80 dB(A)

� Opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte?

� 100 dB(A)
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Geluid

� Drilboor op 1 meter afstand?

� 110 dB(A)

� Windmolen?

� 41 dB(A) op de gevel = geluidsniveau van de ultrasilent 

schouwdamp type DWK09E650 van Bosch

• In de laagste stand!
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Vestas V90-3MW

Nacelle

Rotor

Blad lengte

Toren hoogte

Toren gewicht

Gewicht fundatie

70 ton

41 ton

44m

80-105m

175-=275 ton

900 ton
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Facts!  
� Eén windturbine van 3MW, voorkomt de uitstoot van 4.000 ton CO2 per jaar. 

Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 1.000 personenauto’s die ieder 25.000 kilometers 

per jaar rijden.

� De hoeveelheid energie die nodig is om een windturbine te fabriceren, te plaatsen, te 

onderhouden en na 20 jaar te verwijderen (de hele levenscyclus), wordt door een 

windturbine in drie tot zes maanden uit de wind teruggewonnen

� Eén windturbine van 3MW produceert  op land ruim 6 miljoen kWh per jaar, dat is genoeg 

stroom voor bijna 2.000 huishoudens. 

� In 2018 zal wind op land goedkoper  zijn dan de marktprijs voor grijze energie!

� 2010;  € 5,8 miljard uit de schatkist aan fossiele (gas, olie, kolen) energie tegenover € 1,5 

miljard aan hernieuwbare (biomassa, zonneenergie, windenergie) energie. 
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Kansen voor Arnhem
� +/- 5500 huishoudens (+/- 60% v/d doelstelling)

� +/- 12.000 ton CO2 reductie

� Leges kosten en opstalrechten vloeien terug in de 

gemeenschap

� Winst blijft in de regio

� Combinaties maken (Zon, bio, waterstof)

� Lokale banen en opleiding

� Internationaal op de kaart

� Ontwikkeling EMT gebied, science park

Van, door en voor burgers en bedrijven!
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Vraag aan de gemeente
� Hoe kan de gemeente bijdragen aan wind in Arnhem?

� Wind levert 60% van de opwekking doelstelling maar hoe 

belangrijk is het behalen van de 7% duurzame energie in 

de komende jaren voor Arnhem?

� Hoe kijkt de raad aan tegen de mogelijkheid van opzetten 

science-park gebaseerd op Wind in samenwerking met 

HAN, training, meteo bedrijven en waterstof?
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Thank you for your attention.
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Bronnen

� KEMA rapport; Beoordeling Programmaplan 'Arnhem 

Energiestad 2011-2014‘

� RIVM; Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid

� CE Delft & Ecofys rapport; “Overheids ingrepen in de 

energiemarkt”.

� EWEA rapport; “Green Growth”

� Vestas

� NWEA

� OutSmart
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CE Delft & Ecofys rapport

“Overheids ingrepen in de energiemarkt”

� In opdracht van Triodos bank en Eneco (juni 2011)

� Subsidies via 53 overheidsinterventies in 2010 
• € 5,8 mld uit de schatkist toe aan fossiele energie tegenover 

• € 1,5 mld aan hernieuwbare energie 

� Productiekant gericht op koolstofarme technologieën,
• fossiele energiebronnen en kernenergie (bijna € 1,4 mld)

• duurzame energie (€ 1,3 mld). 

� Overheidssteun eindgebruik jaarlijks € 4,6 mld. (gedomineerd door 
fossiele energie) 

• Grootverbruikers in Nederland betaalden in 2010 € 1,8 mld minder aan 
energiebelasting dan de totale maatschappelijke kosten voor 
energieopwekking zouden rechtvaardigen. 

• Kleinverbruikers betaalden juist € 2,8 mld meer aan de schatkist dan deze 
maatschappelijke kosten. 

61 van 65



EWEA rapport “Green Growth”

� De windenergie sector leverde een bijdrage van 32 miljard euro aan het bruto 
binnenlands product van de EU in 2010;

� De bijdrage van de sector aan het bruto binnenlands product groeide met 33% tussen 
2007 en 2010;

� Het aantal banen in de sector steeg met 30% tot bijna 240.000. In 2020 zullen er in de 
sector naar verwachting 520.000 banen zijn.

� De sector exporteerde netto voor 5,7 miljard euro aan goederen en diensten in 2010;

� De sector vermeed 5,71 miljard euro aan brandstofkosten in 2010;

� De sector investeerde 5% van haar uitgaven in R&D. 

� Fabrikanten van windturbines spenderen ongeveer 10% van hun totale omzet aan 
R&D.
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Drie Arnhemse locaties in beeld voor windenergie  
 
Drie locaties in Arnhem zijn in beeld om windturbin es te plaatsen. Het gaat om locaties op de 

bedrijventerreinen: ’t Broek/Kleefse Waard, Konings pleij Noord en IJsseloord II.  Dat blijkt uit 

studies die Bureau Waardenburg en de KEMA in opdrac ht van de gemeente Arnhem hebben 

uitgevoerd. Nu duidelijk is welke plekken in Arnhem  kansrijk zijn, wil het college van burgemeester 

en wethouders initiatieven uit de markt de kans gev en om met hun plannen te komen en deze 

verder uit te werken. Een coördinerende rol is daar bij weggelegd voor de in juni 2012 opgerichte 

Rijn en IJssel Energie Coöperatie.  

 
Verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel: “De gemeente heeft concrete ambities als het gaat om 
duurzame energie. Zo willen we in 2014 een toename van 7 procent van duurzame opgewekte energie 
hebben gerealiseerd ten opzichte van 2009. Nu duidelijk is welke plekken geschikt zijn, is een eerste 
belangrijke stap gezet. Het is nu de markt die in nauw en zorgvuldig overleg met alle belanghebbenden de 
volgende stap moet gaan zetten.” 
 
Energie made in [Arnhem] 
De gemeente Arnhem wil overschakelen op energie uit hernieuwbare, schone bronnen, zoals wind, zon, 
water, aardwarmte of biomassa (groenafval) die zo veel mogelijk in of rond Arnhem wordt geproduceerd. 
Al die ambities staan verwoord in het programma Energie made in [Arnhem]. Bureau Waardenburg en de 
KEMA hebben in opdracht van de gemeente onderzocht welke gebieden voor windenergie geschikt zijn. 
Hierbij zijn mogelijke knelpunten onderzocht en in kaart gebracht. Onderzocht zijn onder andere de 
effecten op de natuur, de technische belemmeringen en veiligheidsrisico’s. Uit deze studies blijkt dat ’t 
Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord-II mogelijkheden bieden voor het plaatsen van 
windturbines, met name direct langs de N325 en de Nieuwe Haven. 
 
Draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak voor de komst van windturbines is essentieel. Rijn en IJssel Energie 
Coöperatie zal met marktpartijen zoeken naar mogelijkheden om de bewoners bij deze lokale productie 
van duurzame energie te betrekkenen om zo het draagvlak te vergroten. Inwoners van Arnhem en 
omstreken kunnen mede-eigenaar worden of hier hun groene stroom afnemen. Inmiddels zijn er diverse 
partijen die hebben aangegeven interesse te hebben. 
 
Hoe verder 
Het college vraagt de gemeenteraad om de ingezette koers te ondersteunen en marktpartijen te mogen 
faciliteren met de uitwerking van hun ideeën. Initiatieven uit de markt kunnen zich nu wenden tot de Rijn 
en IJssel Energie Coöperatie. Ontwikkelplannen zullen door de ontwikkelaars met omwonenden worden 
besproken en bestemmingsplannen zullen moeten worden gewijzigd.
 
 
Bijlagen; twee mogelijke windparkontwerpen binnen de geselecteerde gebieden. 
 

Datum : 16 oktober 2012 

Contactpersoon :  Maurice Chattelin 

Ons kenmerk : 2012.0.114.190 

Afdeling : Communicatie 

Telefoon : (026) 377 23 92 
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Bijlage 1 
 
 
 

 
 
Windparkontwerp Kleefse Waard en Koningspleij,  
Pg 22 uit ‘Haalbaarheidsstudie Windenergie voor 4 zoekgebieden in de gemeente Arnhem’ door KEMA  
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Bijlage 2 
 
 
 

 
 
Windparkontwerp Pleijroute,  
pg. 23 uit ‘Haalbaarheidsstudie Windenergie voor 4 zoekgebieden in de gemeente Arnhem’ door KEMA. 

65 van 65


