Kansen voor
windenergie
De opgave is helder: in 2050 wil
Nederland energieneutraal zijn. Daarvoor
is het nodig dat de CO2-uitstoot flink
afneemt en het aandeel duurzame
energie groeit. Dat biedt kansen voor
bijvoorbeeld windenergie. Uit diverse
onderzoeken blijkt dat de agrarische
sector belangstelling heeft om hierin te
investeren. Wat zijn de mogelijkheden?
En zijn er ook beperkingen?
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D
Investering
Aanschafprijs: 114.000 euro.
Productie: 75.000 kilowatt uur p.j.
Terugverdientijd: 10-12 jaar.
Gebruiksduur: 20 jaar.

Subsidie ISDE
Per m² rotoroppervlak: 66 euro.
Voorbeeld: met een rotoroppervlak
van 200 m² levert dat zo’n
13.000 euro op.

e afspraken over de manier waarop Nederland de
klimaatdoelen in 2050 wil halen, zĳn vastgelegd in
het Klimaatakkoord. Volgens dit akkoord leveren
de dertig regio’s in Nederland op 1 juli 2021 een
Regionale Energiestrategie (RES) op waarin zĳ beschrĳven hoe,
hoeveel en waar duurzame elektriciteit in hun regio opgewekt zou kunnen worden en hoe de warmtetransitie mogelĳk
wordt gemaakt. Daarbĳ werken overheden, bedrĳfsleven,
maatschappelĳke organisaties en inwoners nauw met elkaar
samen. Het einddoel is te komen tot de opwekking van 35 terrawatt per uur aan duurzame elektriciteit op land. “Gekozen
is voor de regionale aanpak vanwege de schaal”, vertelt Kristel
Lammers, directeur van het Nationale Programma RES. “Het
rĳk staat te ver af om voeling te hebben met de lokale situatie.
Het opwekken van energie houdt zich niet aan gemeentegrenzen, dus de regio is de meest passende vorm.” In de regio’s is
het gesprek volop op gang gekomen. “Vanuit onze organisatie
ondersteunen we op het gebied van kennis, infrastructuur en
communicatie. Waar knelpunten ontstaan, proberen we die te
helpen oplossen.”

IN GESPREK
Lammers noemt de RES ‘zeer kansrĳk’, ook voor de
agrarische sector. “We zĳn op de goede weg met elkaar,
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me elektriciteit, maar ook de andere twintig regio’s zijn
essentieel om de doelstelling te halen. Daar valt van elkaar
te leren.” Drempels zijn er ook te nemen. “Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de inpasbaarheid van windmolens in het
landschap en op het energienet. Ook kan het beleid rond
windenergie per gemeente verschillen. Soms komen jouw
plannen om te investeren in een windmolen bij je bedrijf
net te vroeg voor jouw gemeente.”
Communicatie is daarbij cruciaal, vindt Lammers. “Ga in
gesprek met elkaar en licht je keuzes toe. Hoe zouden we
het energiesysteem voor de toekomst samen goed kunnen
organiseren?” Het enthousiasme en initiatief bij ondernemers moet vooral niet worden doodgeslagen. “Integendeel,
koester dat en kijk naar het brede plaatje”, adviseert zij.
Verschillen per regio zullen er altijd blijven. “Elk gebied
heeft nu eenmaal zijn eigen kenmerken en maakt
keuzes die daarbij het beste passen.” Ze is enthousiast
over de werkwijze rondom de RES. “Om het zo samen
aan te pakken, is vernieuwend. Het vraagt van ons
allemaal om adaptief te zijn, steeds te kijken naar wat
op dat moment nodig is.” Ze is benieuwd naar goede
ideeën vanuit de sector voor de energietransitie. “Mail
ze naar info@npres.nl. Alles wat ons verder helpt, is
welkom.”
Odile Rasch is programmamanager van de RES-regio
Noord-Holland Noord. “Voor de agrarische sector biedt
de RES kansen. Voor de komst van de RES waren solitaire
molens bij agrarische bedrijven in veel gemeentes niet
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toegestaan. Nu wordt er vanuit het provinciaal beleid wel
ruimte gemaakt voor kleine windmolens. Dat biedt perspectief, ook voor de bollensector die vrij energie-intensief is en
bovendien met een opgave te maken heeft. Windenergie
rendeert en levert een interessante businesscase die steeds
interessanter wordt. Ik zou dan ook adviseren om aan te
haken bij de RES in jouw regio.” Nog beter is het om dat als
collectief te doen. “LTO Nederland zit bij ons aan tafel, dus
maak als sector kenbaar waar je behoefte aan hebt.”

VEEL ANIMO
Uit een ledenraadpleging van LTO Noord regio Noord is
gebleken dat er onder agrarische ondernemers veel animo is
voor het bouwen van kleine windmolens. Regiobestuurder
Tineke de Vries vertelt: “Zeker als de stroom duurder wordt,
wat op termijn wel de verwachting is, zal investeren in
windenergie renderen. Wij zien dan ook dat er wel degelijk
belangstelling voor is bij leden.” De planologische inpassing
kan nog een uitdaging zijn. “Elke provincie gaat er anders
mee om. In de ene provincie mag je wel een windturbine
neerzetten buiten het bouwblok, in de andere provincie
niet.” Ook de infrastructuur is een aandachtspunt. “Het net
moet alle stroom die wordt opgewekt wel aankunnen.” Voor
LTO is er dus nog genoeg lobbywerk te doen. “Wij proberen
zo veel mogelijk te ondersteunen in deze trajecten, in overleg met provincies en gemeenten.”
In opdracht van Greenport Duin- en Bollenstreek deed LTO
Noord onderzoek naar de mogelijkheden en de belangstelling
voor kleinschalige windturbines van maximaal 25 meter
hoog. Gert-Jan van Essen vertelt er meer over. “In de RES
is vastgelegd dat in 2030 in de regio Holland Rijnland 1,03
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terrawatt per uur aan duurzame energie moet worden opgewekt.
Dat staat gelijk aan 115 kleine windturbines of 1.500 hectare aan
zonneparken. We hebben een oproep gedaan voor deelname aan
een quick scan om te onderzoeken of een kleinschalige windturbine bij het bedrijf voordeel zou opleveren voor agrarische
ondernemers. Dertig ondernemers hebben hierop gereageerd,
hoofdzakelijk bollenkwekers.”
Uit de verkennende gesprekken is gebleken dat er zowel belangstelling is voor een solitaire windturbine bij het bedrijf als
voor deelname in een coöperatie voor de bouw van een klein
windturbinepark. Verder heeft het onderzoek duidelijk gemaakt
dat windenergie in de Duin- en Bollenstreek financieel haalbaar is en op termijn ook voordelen oplevert. ”Het onderzoek
is afgerond en de resultaten liggen bij de Greenport Duin- en
Bollenstreek. “Wij denken nu na over een vervolg. Vanzelfsprekend komt er bij het eventueel uitrollen van plannen voor
windenergie nog wel het nodige kijken, zoals de mening van
omwonenden. Dat moet allemaal worden meegenomen in de
planvorming.”

OMGEVINGSVISIE
Zoals aangegeven, kan het beleid rond windenergie per gemeente
erg verschillen. “Wij hebben al jarenlang het beleid dat we geen
solitaire molens toestaan in onze gemeente”, vertelt wethouder
Theo Groot van de gemeente Hollands Kroon. “Onze gemeente
kenmerkte zich ooit door vele solitaire molens waardoor verrommeling van het gebied optrad. Dat was de aanzet tot het Windplan
Wieringermeer en leidde tot de bouw van Windpark Wieringermeer, waarbinnen de molens in lijnopstellingen staan. Dat geeft
landschappelijk meer rust.”
Nu de overheid de opdracht voor de Regionale Energiestrategie
bij provincies en gemeentes heeft neergelegd, kan de situatie
veranderen. “Bovendien gaan wij onze omgevingsvisie actualiseren waarbij we opnieuw bekijken wat er wel en niet kan in
de fysieke ruimte. Ook omwonenden worden uitgenodigd om
daarin te participeren. Wellicht leidt dat tot andere inzichten.
Uiteindelijk zal de politiek hierover een besluit nemen.”
De ervaring van Jelle-Peter Wildeman van Windmolens op Maat
uit Appingedam is dat windenergie interessant is voor agrarische ondernemers. “Op agrarische bedrijven is vaak een grote
behoefte aan energie en dat zal nog verder groeien. Denk bijvoorbeeld aan vorkheftrucks die ook steeds vaker elektrisch zijn.
Daar komt bij dat we ons in een energietransitie bevinden en op
de langere termijn de energieprijzen zullen stijgen. Bovendien
wordt er vanuit de markt steeds meer gevraagd om duurzame
en zelfs klimaatneutrale producten.”

De relatief kleine windturbines van Solid Wind Power, met een
masthoogte van 15 meter en een tiphoogte van zo’n 23 meter,
die Windmolens op Maat levert, passen goed in het plaatje van
de RES, stelt Wildeman. “Bovendien beschikt deze kleinere molen over dezelfde geavanceerde techniek als de grote molens van
bijvoorbeeld Vestas.”

ZELFVOORZIENEND
Over de voordelen van windenergie vertelt Wildeman: “Je bent
zelfvoorzienend in je energieproductie. We sluiten de windturbine aan voor de meter en alle energie die de turbine opwekt
komt ten goede aan het eigen gebruik. Verder is het goed voor
de duurzame uitstraling van je bedrijf en je verkleint er je
CO²-footprint mee.” Op de langere termijn kan een windturbine
ook leiden tot kostenbesparing. “Een windturbine kost ruim
114.000 euro en hij produceert zo’n 75.000 kilowatt uur per jaar.
De terugverdientijd is zo’n tien tot twaalf jaar. Molens worden
gebouwd voor een gebruiksduur van twintig jaar, maar gaan
soms dertig jaar mee.”
Om de kosten te beperken, kunnen ondernemers gebruikmaken
van subsidies. “Wij werken vooral met de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing), waarbij je 66 euro
per vierkante meter rotoroppervlak krijgt toegekend. Dat levert
voor de Solid met een rotoroppervlak van 200 m2 zo’n 13.000
euro op.”
Aan het plaatsen van een windturbine gaat het nodige vooraf.
“Wij gaan eerst in gesprek met de ondernemer over zijn wensen
en verwachtingen, en om de eventuele locatie van de windturbine te bekijken. Vervolgens gaan wij in gesprek met de gemeente.
Gaat de gemeente akkoord, dan starten we het vergunningentraject op en regelen we alles tot en met de plaatsing van de
windturbine. De ondernemer hoeft niks te doen.”
Bij het plaatsen van een windturbine speelt de omgeving altijd
een belangrijke rol, met name vanwege het geluid en het uitzicht. “Wij raden ondernemers dan ook aan tijdig in overleg te
gaan met de omwonenden. Door te vertellen wat je precies gaat
neerzetten en waar, kun je vaak al zorgen wegnemen. Het gaat
om een relatief kleine molen die bovendien binnen het bouwblok wordt neergezet, in lijn met de bebouwing. Dus niet ergens
in het land.”
Ook gemeentes kunnen wisselend reageren op plannen voor
windenergie. “Vaak omdat ze er onbekend mee zijn. Bij een
windturbine denkt men vaak meteen aan een masthoogte van
100 meter. Dat is niet aan de orde.” Het enthousiasme bij agrarische ondernemers is veelal groot. “Er is op dit moment veel
belangstelling.”
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