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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding opstellen bestemmingsplan

Zowel in de gemeente Slochteren als in Menterwolde was er de wens om beleid te ontwikkelen 
voor kleinschalige windturbines. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling hebben beide 
gemeentes gezamenlijk beleid hiervoor opgesteld. Het college van Slochteren heeft dit beleid 
is op 8 december 2015  vastgesteld. Het beleid is op 16 december 2015 bekendgemaakt en 
een dag later in werking getreden.

In 2014 is in Slochteren een vergunning voor een prototype kleinschalige windturbine (HAT 
type) aangevraagd, door de jonge ondernemers van EAZ Wind. In samenwerking met de regio 
heeft EAZ Wind in eigen huis een nieuwe technologie ontwikkelt en toegepast op een eigen 
windmolen die bijzonder rendabel is. Deze windmolen is door de toegankelijke schaal en de 
natuurlijke uitstraling goed in te passen in het landschap en bij uitstek geschikt voor plaatsing 
bij (agrarische) bedrijven. De lokale productie en het technologische karakter zorgt voor extra 
werkgelegenheid en kennisontwikkeling in de regio. Dit type windturbine past nu niet in de 
geldende bestemmingsplannen, maar het college heeft een omgevingsvergunning afgegeven 
om af te wijken van het bestemmingsplan voor de eerste 2 testopstellingen. Met het 
voorliggende beleid kan aan dit type kleinschalige windturbine meer ruimte worden geboden. 
Dit is ook in lijn met het collegeprogramma om ruimte te geven aan duurzame energie.

Het toetsingskader uit dit beleid vormt de basis voor de regels in dit facetbestemmingsplan 
zodat er een eenduidige regeling ontstaat voor het plaatsen van kleinschalige windturbines in 
alle bestemmingsplannen die onderdeel uitmaken van het plangebied.

Vanwege de uitspraak van de Raad van State op 24 januari 2018, naar aanleiding van het 
beroep van TenneT tegen het bestemmingsplan, is het plan op enkele onderdelen aangepast 
en wordt het opnieuw ter vaststelling aangeboden. In de tussentijd heeft de gemeentelijke 
herindeling plaatsgevonden en wordt het plan nu aan de raad van Midden-Groningen 
voorgelegd. 

Om voor het voormalig grondgebied van Slochteren snel weer een regeling te hebben voor 
kleinschalige windturbines is er voor gekozen het plangebied tot de voormalige gemeente 
Slochteren te beperken. Daarbij is wel rekening gehouden met de grenscorrectie met 
Meerstad. In een later stadium zal de regeling voor kleinschalige windturbines ook voor het 
hele grondgebied van Midden-Groningen worden toegepast. Dit is met name voor het 
grondgebied van de voormalig gemeente Hoogezand-Sappemeer van belang. Het is nog niet 
duidelijk of dit ook via een apart facetbestemmingsplan wordt meegenomen of als onderdeel 
van andere nieuwe bestemmingsplannen.

1.2  Plangebied 

1.2.1  Begrenzing plangebied

Het plangebied bestaat uit de gehele voormalige gemeente Slochteren.

1.2.2  Relatie met andere bestemmingsplannen

Het plan heeft een relatie met de volgende geldende bestemmingsplannen, waarop de regels 
uit dit plan van toepassing zijn:

De voorgestelde inhoudelijke aanpassing is hieronder samengevat:
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buiten 

Bestemmingsplan Vaststelling

Bestemmingsplan Kleine Kernen 22 april 2010

Bestemmingsplan Harkstede-Scharmer 31 maart 2011

Bestemmingsplan Slochteren, Hoofdweg 39 7 juli 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren 22 september 2011
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Bestemmingsplan Buitengebied 2012 4 april 2013
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1.3  Leeswijzer

In vervolg op dit inleidende hoofdstuk wordt in Hoofdstuk 2 verder ingezoomd op het 
planologisch beleidskader en de relevante milieuaspecten. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven op 
welke manier de opgestelde beleidsregels zijn verwerkt in het plan. Vervolgens wordt in 
Hoofdstuk 4 een korte toelichting gegeven op de (juridische) regels.  Hoofdstuk 5 beschrijft de 
financiële consequenties van het plan en geeft weer of het plan economisch uitvoerbaar is. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 het verloop van de voorbereidende procedure weergegeven. 

Doordat het toetsingskader integraal als Bijlage 1 is opgenomen, samen met de bijbehorende 
beleidskaart in Bijlage 2, wordt voor een uitleg en toelichting op de regels verwezen naar deze 
bijlagen. 
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Hoofdstuk 2  Beleid en regelgeving

2.1  Landelijke regelgeving

Een groot deel van de voorwaarden die gelden voor kleinschalige windturbines vloeien voort uit 
landelijke regelgeving. Met name op het gebied van bouw en milieu zijn de nodige eisen van 
toepassing. Hier is geen ruimte voor eigen beleid, een kleinschalige windturbine moet voldoen 
aan de landelijke regelgeving.

2.1.1  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Een kleinschalige windturbine is een bouwwerk. Op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) is voor de realisering van een bouwwerk een omgevingsvergunning 
vereist. De enige uitzondering op deze regel vormt de categorie bouwactiviteiten en 
planologische gebruiksactiviteiten, die zijn opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en 
waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist. Een kleinschalige windturbine met een 
bouwhoogte van maximaal 15 meter, is niet in dit besluit opgenomen. Dat betekent dat voor de 
plaatsing van een kleinschalige windturbine altijd een omgevingsvergunning is vereist. 

2.1.2  Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een uniforme landelijke regeling op basis van een Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB). In dit besluit staan algemene regels en voorwaarden waaraan een bouwwerk 
moet voldoen. Het betreft hierbij zowel eisen die gesteld worden aan de constructie en de 
veiligheid van het gehele bouwwerk als normen waaraan de verschillende componenten moeten 
voldoen. Toetsing aan het Bouwbesluit levert in de praktijk geen problemen op, omdat de 
aanvrager veelal eenvoudig kan aantonen middels het aanleveren van de juiste informatie dat 
voldaan wordt aan de technische voorschriften (bijvoorbeeld ten aanzien van de constructie). 

2.1.3  Bouwverordening en Besluit omgevingsrecht

In de Bouwverordening en in het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn met name eisen gesteld aan 
de situering van bouwwerken en de toegestane hoogte. Kleinschalige windturbines worden niet 
expliciet genoemd in de Bouwverordening en het Bor. 

2.1.4  Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit

De definitie van een inrichting in de Wet milieubeheer (Wm) is: “elke door de mens 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen 
een zekere begrenzing pleegt te worden verricht”. De bepalingen van de Wm zijn slechts van 
toepassing op inrichtingen die worden beschreven in het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
hoofdstuk 2, § 2.1, artikel 2.1.

Met ingang van 1 januari 2011 is nieuwe regelgeving voor windturbines in werking getreden. 
Met de wijziging van de algemene regels van het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit) en het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, nr. 749) is beoogd 
om voor zover mogelijk alle windturbines onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit te 
brengen. Het oprichten en in werking hebben van een windturbine valt normaal gesproken 
onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en is op basis hiervan meldingsplichtig. 
Daarnaast worden hieraan regels gesteld, de belangrijkste zijn in de paragraaf 2.4 
Omgevingsaspecten verder uitgewerkt. 
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2.2  Provinciaal beleid

2.2.1  Provinciaal omgevingsbeleid

Op 17 juni 2009 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009-2013 
vastgesteld. Het POP bevat het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie 
Groningen. Het POP is strategisch van aard en gaat over de kwaliteit, de inrichting en het 
beheer van de leefomgeving. Ter uitvoering van het beleid uit het POP is op 17 juni 2009 
eveneens de Provinciale Omgevingsverordening (POV) vastgesteld. Aanvullingen en wijzigingen 
zijn vastgesteld op 2 februari 2011, 9 maart 2011 en 20 maart 2013. De POV bevat onder meer 
algemene regels voor de inhoud van bestemmingsplannen. Deze regels moeten 
bewerkstelligen dat provinciale ruimtelijke belangen doorwerken op het lokale niveau.

In de POV is bepaald dat een bestemmingsplan niet mag voorzien in de plaatsing van nieuwe 
windturbines met een ashoogte van 15 meter of meer. Tot 15 meter is er geen provinciaal 
belang en heeft de gemeente beleidsvrijheid. Voorliggende beleidsnotitie past binnen deze 
regels. 

Door de provincie wordt gewerkt aan een nieuwe 'Omgevingsverordening Provincie Groningen 
2015'. De ontwerp verordening is op 16 maart 2015 ter inzage gelegd. In de ontwerp 
verordening is de regeling voor kleinschalige windturbines ongewijzigd. De gemeente 
Menterwolde en de gemeente Slochteren hebben beide een zienswijze ingediend. Hierbij is 
door de gemeente Slochteren onder andere een opmerking gemaakt over kleinschalige 
windturbines. Slochteren stelt voor om kleinschalige windturbines ook buiten het agrarisch 
bouwperceel via een eenvoudige en snelle procedure mogelijk te maken. Door voorwaarden op 
te nemen als een goede landschappelijke inpassing en een maximale afstand van bestaande 
bebouwing blijft het principe van 'concentratie van agrarische bebouwing' overeind. 
Versoepeling van deze regels sluit draagt bij aan het provinciale doel van het streven naar een 
duurzame energievoorziening. 

Vanwege een nieuw bestuur met een andere koers, na de provinciale statenverkiezingen van 
2015, is het eerste ontwerp van de Omgevingsverordening van tafel en is er een nieuw ontwerp 
opgesteld. Dit ontwerp is vanaf 1 februari 2016 ter inzage gelegd. Ook in die nieuwe ontwerp is 
niet voorzien in kleinschalige windturbines buiten een agrarisch bouwperceel. Er heeft 
bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie plaats gevonden. Voorgesteld is dat 
Slochteren (wederom) een zienswijze indient voor dit onderwerp.

Pilot provincie

Vanuit Slochteren is er namens het college opnieuw een zienswijze ingediend. De provincie 
heeft mede vanwege deze zienswijze besloten de POV aan te passen. In de 
Omgevingsverordening wordt ruimte geboden voor één pilot, waarbij maximaal drie windturbines 
met een ashoogte van maximaal 15 meter binnen een zone van 25 meter rond een agrarisch 
bouwperceel worden toegestaan. Het college van Slochteren heeft vervolgens een verzoek 
ingediend om van deze pilot gebruik te mogen maken.

Op 21 november 2017 heeft Gedeputeerde Staten gemeente Slochteren als 'pilotgemeente' 
aangewezen. Dit besluit is nu ook verwerkt in de regels en het toetsingskader (zie Regels 
bijlage 1).
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2.3  Gemeentelijk beleid

2.3.1  Huidige bestemmingsplannen

In de geldende bestemmingsplannen zijn geen specifieke regels voor kleinschalige 
windturbines opgenomen. Deze objecten worden nu getoetst als 'overig ander bouwwerk'. In de 
verschillende bestemmingsplannen is de toegestane bouwhoogte vastgelegd op 5 meter. Dit is 
ontoereikend voor de meeste kleinschalige windturbines.

2.3.2  Beleid Kleinschalige windturbines

Mede vanwege de beperkte mogelijkheden op basis van de huidige bestemmingsplannen heeft 
de gemeente heeft specifieke beleidsregels  voor kleinschalige windturbines opgesteld. Dit 
beleid is vastgesteld op 8 december 2015. Dit facetbestemmingsplan is de rechtstreekse 
vertaling van deze beleidsregels naar het bestemmingsplan.

De reikwijdte is beperkt tot windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter, die 
gebruikt worden voor eigen energievoorziening voor bijvoorbeeld particulieren of bedrijven. Het 
leveren van stroom aan meerdere huishoudens (bijvoorbeeld namens een energie coöperatie) 
valt hier ook onder, mits voor eigen gebruik en zonder winstoogmerk. Het commercieel 
produceren van stroom, voor meer dan alleen eigen gebruik, valt niet onder het nieuwe beleid.

2.3.3  Welstand

Voor het oprichten van een kleinschalige windturbine is een omgevingsvergunning vereist. Een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning moet op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) getoetst worden aan de welstandeisen. De welstandscriteria zijn 
opgenomen in de 'Welstandsnota 2015' van de gemeente Slochteren. 

In de welstandsnota zijn (nog) geen specifieke toetsingscriteria opgenomen voor kleinschalige 
windturbines. Deze moeten dan ook getoetst worden aan de algemene criteria. In de algemene 
criteria is onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:

relatie tussen vorm, gebruik en constructie;
relatie tussen bouwwerk en omgeving;
betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context;
evenwicht tussen helderheid en complexiteit;
schaal en maatverhoudingen;
materiaal, textuur, kleur en licht.

2.4  Omgevingsaspecten

2.4.1  Externe veiligheid

De risico's van windturbines worden de laatste tijd steeds meer aan het begrip 'externe 
veiligheid' en omgevingsveiligheid gelinkt. Reden hiervoor is dat de aanwezigheid van 
windturbines in de nabijheid van risicobronnen consequenties kan hebben voor deze 
risicobronnen. De kans op een calamiteit neemt toe door de risico's van de windturbine(s). Dit 
geldt voor stationaire bronnen maar ook voor buisleidingen. Het voorgaande geldt alleen voor 
grootschalige windturbines met een ashoogte van 60 meter of meer. Op dergelijke windturbines 
is het 'Handboek Risicozonering Windturbines' van toepassing. Kleinschalige windturbines, 
zoals bedoeld in dit bestemmingsplan, vormen vanuit externe veiligheidsoogpunt geen 
risicovolle objecten. Het plaatsen van kleinschalige windturbines werkt dan ook niet 
risicoverhogend. Deze conclusie trekt de veiligheidsregio Groningen. 

Afstand tot gasinfrastructuur

Op verzoek van de Gasunie wordt er wel rekening gehouden met (relevante) gasinfastructuur. 
De afstand tussen een kleinschalige windturbine en gasinfrastructuur welke is opgenomen in 
het bestemmingsplan, bedraagt minimaal 25 meter. In het bestemmingsplan is namelijk alle 
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planologisch relevante gasinfrastructuur opgenomen. Indien een kleinschalige windturbine 
buiten de 25 meter afstand wordt gerealiseerd, heeft de plaatsing van de windturbine geen 
effect op de veilige ligging en integriteit van de gasinfrastructuur. 

Afstand tot hoogspanningsinfrastructuur

Op verzoek van TenneT is er ook een afstandseis tot infrastructuur van hoogspanningsleidingen 
toegevoegd aan het toetingskader. Het is in het belang van TenneT dat kleinschalige 
windturbines de leveringszekerheid van electriciteit niet in gevaar brengen. TenneT bepaald de 
afstand die volgens hun moet worden aangehouden tussen assets van TenneT en een 
kleinschalige windturbine op basis van het 'Handboek Risicozonering Windturbines'. TenneT 
verzoekt de gemeente om in het bestemmingsplan op te nemen dat de gewenste afstand moet 
voortvloeien uit de berekening conform het Handboek (ballistisch model zonder luchtkrachten).

Vanwege twee redenen vraagt TenneT om een relatief grotere afstand aan te houden dan is 
opgenomen in het 'Handboek' voor grote windturbines: In de eerste plaats omdat in het beleid 
geen eis voor certificering is opgenomen en ten tweede omdat de veiligheidsmaatregelen bij 
kleinschalige windturbines afwijken van de grote exemplaren. Hierdoor vraag Tennet om de 
maximale werpafstand bij tweemaal toerentaal, in plaats van eenmaal toerental (zoals in het ' 
Handboek' is vastgelegd) aan te houden. Deze aangepaste richtlijn heeft TenneT in een notitie 
opgenomen die op ons verzoek is opgesteld. De notitie is als Bijlage 1 Notitie TenneT  
opgenomen bij de toelichting van het bestemmingsplan.

In eerste instantie heeft de raad ingestemd met een aangepaste normering (1,5 keer nominaal 
toerental). Vanwege het beroep en de uitspraak van de Raad van State wordt de zienswijze 
heroverwogen en uitgegaan van 2 keer nominaal toerental.

2.4.2  Geluid

Voor de geluidsnormen wordt, om de hinder voor omwonenden zo veel als mogelijk te 
beperken, aansluiting gezocht bij de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. Het totale 
geluidniveau wat een inrichting maximaal mag produceren op de gevel van omwonenden en 
andere geluidgevoelige objecten is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Een windturbine of 
een combinatie van windturbines moet, ten behoeve van het voorkomen of beperken van 
geluidhinder, voldoen aan de norm zoals is aangegeven in het Activiteitenbesluit.

Voor windturbines gelden specifieke geluidnormen: een norm van ten hoogste 47 dBLden als 
dagwaarde en een norm van ten hoogste 41 dBL voor de nacht op de gevel van gevoelige 
gebouwen en op de grens van het terrein bij gevoelige terreinen.

2.4.3  Slagschaduw en hinder

In het activiteitenbesluit zijn ook regels voor  het voorkomen of beperken van slagschaduw en 
lichtschittering opgenomen. Voor bepaalde situaties is het nodig dat een windturbine is 
voorzien van een automatische stilstandvoorziening, die de windturbine afschakelt als er 
slagschaduw optreedt bij  gevoelige objecten. Dit is nodig als:

de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de 
rotordiameter bedraagt en;
gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag 
slagschaduw kan optreden en;
als er in de door de slagschaduw getroffen gevels van gevoelige objecten ramen aanwezig 
zijn. 

De afstand  wordt bepaald van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het 
gevoelige object. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in werking hebben van een 
kleinschalige windturbine aanvullende maatwerkvoorschriften stellen, ten behoeve van het 
voorkomen of beperken van hinder door slagschaduw en lichtschittering. 
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2.4.4  Flora en fauna

De Flora- en Faunawet is ingesteld ter bescherming en behoud van alle in het wild levende 
inheemse planten- en diersoorten. In deze wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren 
niet mogen worden gedood, gevangen of verontrust. Beschermde planten mogen niet worden 
geplukt, uitgestoken of verzameld. Deze wet heeft dan ook belangrijke consequenties voor 
ruimtelijke plannen. Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of 
voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden 
beoordeeld of er mogelijke nadelige gevolgen voor beschermde inheemse soorten zijn. In 
beginsel is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. 

Van het verbod op schadelijke handelingen kan onder voorwaarden worden afgeweken, in dat 
geval kan een ontheffing worden verleend. Voor alle soorten geldt een algemene zorgplicht, wat 
inhoud dat men zorgvuldig om moet gaan met de flora en fauna ter plaatse. Deze zorgplicht 
geldt ook als er een ontheffing is verleend voor de beschermde soorten.

Bij elke aanvraag voor plaatsing van een kleine windturbine zal per locatie gekeken moeten 
worden of de Flora- en Faunawet van toepassing is. Wanneer dit het geval is, zal de 
initiatiefnemer een ontheffing moeten aanvragen bij het Ministerie van Economische zaken, 
Landbouw & Innovatie.

2.4.5  Waterparagraaf

Het opnemen van een waterparagraaf in een bestemmingsplan is wettelijk verankerd in artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het overleg met het waterschap wordt 
gevoerd op basis van artikel 3.1.1 Bro. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat voor 
gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en 
het oppervlaktewater. 

Het plaatsen van kleinschalige windturbines is alleen toegestaan met een 
omgevingsvergunning (en afwijkingsbevoegdheid). Bij de beoordeling van deze aanvragen wordt 
het aspect water ook beoordeeld waar nodig. In de regels wordt rekening gehouden met het 
plaatsen van kleinschalige windturbines in natuurgebieden. De kleine turbines kunnen worden 
ingezet bij het leveren van energie aan kleine gemalen en pompen bij afwezigheid van een 
(vaste) elektriciteitsinfrastructuur.

2.4.6  Cultureel erfgoed

Archeologie

Nederlandse gemeenten zijn vanwege wetgeving op het gebied van archeologische 
monumentenzorg (Wet op de archeologische monumentenzorg) verplicht om archeologische 
waarden in de ruimtelijke planprocedures te betrekken en waardevolle resten te beschermen. 

Dit facetbestemmingsplan doet geen afbreuk aan de huidige bestemmingsplannen waarin 
archeologische waarden door middel van een dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' zijn 
geborgd. Op basis van deze bestaande regels wordt bepaald of er een archeologisch 
onderzoek nodig is of eventueel dat plaatsing op de betreffende plek ongewenst is. Vanwege 
de beperkte 'footprint' van kleinschalige windturbines zal er naar verwachting in veel gevallen 
vanuit archeologie geen beperking zijn.  

Bebouwd erfgoed

Vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarden en de samenhang in de bestaande 
ruimtelijke structuur, zijn er geen (kleinschalige) windturbines toegestaan binnen het 
beschermd dorpgezicht. 

Voor plaatsen bij monumenten, beeldbepalende en/of karakteristieke panden buiten het 
beschermd dorpsgezicht is altijd een positief advies van een onafhankelijk deskundige op het 
gebied van landschap en stedenbouw een vereiste bij een aanvraag omgevingsvergunning voor 
een kleinschalige windturbine. Een Rijksmonument, beeldbepalend pand of karakteristiek pand 
is beeldbepalend in zijn omgeving en heeft een bijzonder karakter. Dit beeld moet niet 
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verstoord worden door het plaatsen van een kleinschalige windturbine, hierdoor is een 
zwaardere motivering noodzakelijk. Voor andere locaties kan worden volstaan met een 
reguliere welstandstoets. 

Hoofdstuk 3  Planuitgangspunten

3.1  Inleiding

Dit hoofdstuk vormt een uiteenzetting van verschillende uitgangspunten die in het 
bestemmingsplan hun doorwerking vinden. Enerzijds heeft dit betrekking op beleidsregels die 
door het college zijn vastgesteld en anderzijds gaat het om aspecten die op grond van de 
provinciale omgevingsverordening (vastgesteld d.d. 17 juni 2009) onderdeel uitmaken van het 
bestemmingsplan.

3.2  Modellen windturbines

Kleinschalige windturbines worden in het kader van dit bestemmingsplan beperkt tot een 
ashoogte van maximaal 15 meter. Deze grens sluit aan bij het provinciaal beleid. 

Kleinschalige windturbines zijn in veel verschillende modellen en maten beschikbaar. De 
windturbines zijn te verdelen in Horizontale As Turbines (HAT type), Verticale As Turbines 
(VAT type) en bijzondere types.

3.2.1  Horizontale As Turbines (HAT type)

Voor een HAT type is de optimale stand naar de wind toe, de turbine zoekt zelf deze stand op 
met behulp van een staart of kruimotor. Hierdoor zijn locaties met een constante windrichting 
het meest geschikt voor dit type.
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3.2.2  Verticale As Turbines (VAT type)

VAT types zijn turbines die geschikt zijn voor een turbulente omgeving, door hun omgeving 
staan deze turbines altijd in de juiste positie ten opzichte van de wind. Hierdoor hoeft de 
turbine niet constant met de wind mee te draaien. Bepaalde turbines kunnen zowel horizontale 
als verticale luchtstromen benutten. Daardoor bereiken ze bij toepassing op hoge gebouwen 
een hoger rendement.

3.2.3  Bijzondere Horizontale As Turbines (of horizontale geplaatste VAT turbines)

Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen komen er steeds nieuwe type turbines 
bij. Hieronder staan 3 voorbeelden van turbines die een horizontale as hebben maar geen 
wieken en hierdoor meer de verschijningsvorm van een VAT turbine hebben (horizontaal 
geplaatst). Deze bijzondere HAT-turbines worden dan ook gelijk geschaard met de categorie 
VAT-turbines.

3.3  Reikwijdte

De beleidsregels zijn bedoeld voor kleinschalige windturbines die gebruikt worden voor de 
energievoorziening van de locatie waar hij geplaatst wordt. De kleinschalige windturbine is 
ondersteunend aan het gebruik dat volgens het bestemmingsplan voor de betreffende locatie 
toelaatbaar is. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het leveren van energie voor het ter plaatse 
aanwezige bedrijf of woning. Het leveren van stroom aan meerdere huishoudens (bijvoorbeeld 
namens een energie coöperatie) valt hier ook onder, mits voor eigen gebruik en zonder 
winstoogmerk. 

Commercieel gebruik valt niet onder de reikwijdte van voorliggend beleid. Deze vorm van 
toepassing van kleinschalige windturbines is niet ondersteunend aan de hoofdfunctie en wordt 
gezien als zelfstandige activiteit. Verzoeken met een dergelijke toepassing van kleinschalige 
windturbines worden apart beoordeeld.
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3.4  Beleidsregels

Het toetsingskader uit het beleid Kleinschalige windturbines is integraal opgenomen in dit 
bestemmingsplan. Het onderhavige bestemmingsplan is uitsluitend opgesteld om het 
toetsingskader door te vertalen naar alle (relevante) bestemmingsplannen.  

3.4.1  Proces

Het beleid Kleinschalige windturbines is vastgesteld op 8 december 2015 door het college van 
burgemeester en wethouders.

Dit beleid heeft een inspraaktraject doorlopen en is aan verschillende overlegpartners 
voorgelegd. De inspraak- en vooroverlegreacties hebben voor een aantal punten geleid tot 
aanpassing van het (ontwerp)beleid. Doordat het bestemmingsplan, en specifiek de nieuwe 
bestemmingsregels, volledig zijn gebaseerd op het toetsingskader, is besloten af te zien van 
een 'voorontwerpbestemmingsplan'.  

3.4.2  Doorvertaling bestemmingsplan

Het toetsingskader uit de beleidsregels vormt het afwegingskader voor het verlenen van 
medewerking voor een omgevingsvergunning voor het (binnenplans) afwijken van de 
bestemmingsregels voor een kleinschalige windturbine. Het toetsingskader zoals opgenomen 
in Bijlage 1 bestaat uit criteria's met een bijbehorende toelichting. De beleidskaart in Bijlage 2 
maakt ook onderdeel uit van het toetsingskader.

3.5  Ruimtelijke kwaliteit

In aanvulling op de welstandscriteria gelden er bij aanvragen voor kleinschalige windturbines op 
bijzondere locaties aanvullende regels ten aanzien van een goede ruimtelijke inpassing.

Bij aanvragen voor kleinschalige windturbines op bijzondere locaties, zoals nabij monumenten, 
karakteristieken panden of in landschappelijke waardevolle gebieden is een (positief) advies 
van een onafhankelijke deskundige of het gebied van landschap en/of stedenbouw een vereiste.

3.6  Duurzaamheid

Het planologisch-juridisch regelen van kleinschalige windturbines is bij uitstek een maatregel 
om duurzame energie te stimuleren. Specifiek door het bieden van een toetsingskader en door 
planologische belemmeringen weg te nemen. 

Hoofdstuk 4  Juridische planbeschrijving

4.1  Algemeen

De planologisch regeling voor kleinschalige windturbines is juridisch vormgegeven als een 
facetbestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de regels zijn niet rechtstreeks zjin verwerkt in de 
onderliggende bestemmingsplannen, maar dat het plan slechts een facet van deze 
onderliggende plannen herziet. 

In de regels bij dit bestemmingsplan is een lijst opgenomen van bestemmingsplannen waarop 
het facetbestemmingsplan van toepassing is. 
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De regels in het facetbestemmingsplan voegen specfieke regels voor het plaatsen van 
kleinschalige windturbines in de onderliggende bestemmingsplannen toe. 

Het facetplan regelt dat windturbines bij recht niet zijn toegestaan in onderliggende 
bestemmingsplannen, maar via een afwijking van het facetplan wel te realiseren zijn. Dit 
betekent dat de bouw van windturbines in beginsel niet is toegestaan. 

De facetregeling herziet zowel bestaande digitale als bestaande niet digitale 
bestemmingsplannen. De eerste categorie bestaat uit plannen die zijn opgesteld conform 
IMRO2008/20102 en SVBP2008/2012 en digitaal ter inzage zijn gelegd als ontwerp. De 
tweede categorie bestaat uit de oudere plannen die als ontwerp ter inzage zijn gelegd voor 1 
januari 2010. Conform artikel 8.1.2 van het Besluit ruimtelijk ordening (Bro) zijn de eisen op het 
gebied van elektroni-sche beschikbaarstelling en vaststelling niet van toepassing op deze 
tweede categorie. De gemeente heeft er echter voor gekozen één facetbestemmingsplan te 
maken, dat voor alle genoemde bestemmingsplannen geldt. 

Het facetbestemmingsplan wordt ook digitaal beschikbaar gesteld. Voor de regels en 
verbeelding is aangesloten op de RO standaarden 2012, waarvan toepassing vanuit het Bro 
wettelijk is verplicht. Onderdeel van de verplichte regels zijn een overgangsregeling en een 
anti-dubbeltelregel. 

4.2  Verbeelding

De verbeelding van het facetbestemmingsplan beperkt zich tot een plancontour van het 
plangebied. Voor het hele plangebied blijft daarnaast de verbeelding geldig, zoals deze 
onderdeel uitmaakt van de overige geldende bestemmingsplannen.

Hoofdstuk 5  Economische uitvoerbaarheid

5.1  Algemeen

Dit plan heeft uitsluitend als doel om het beleidskader voor kleinschalige windturbines door te 
vertalen naar de verschillende bestemmingsplannen. De kosten voor het opstellen van dit plan 
komen voor rekening van de gemeente. Het oprichten van kleinschalige windturbines is alleen 
toegestaan na het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de 
bestemmingsregels. De kosten voor de gemeente betreffen het beoordelen van deze 
aanvragen. Deze kosten worden door middel van leges gedekt. De economische 
uitvoerbaarheid ligt in de handen van initiatiefnemers.

Dit bestemmingsplan bevat geen aangewezen bouwplan (artikel 6.12 Wro jo. 6.2.1.). Het 
opstellen van een exploitatieplan is daarom niet aan de orde.
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5.2  Planschade

In artikel 6.1 Wro is bepaald dat burgemeester en wethouders een belanghebbende die als 
gevolg van een bepaling van een bestemmingsplan (of een ander ruimtelijk besluit) schade lijdt, 
in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, op zijn 
verzoek een tegemoetkoming in de schade toekennen.  Daarbij geldt dat de schade 
redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en dat een tegemoetkoming 
op een andere wijze niet is verzekerd. Binnen het normale maatschappelijke risico vallende 
schade blijft voor rekening van de aanvrager. Daarnaast wordt ook een waardevermindering van 
maximaal 2% ontstaan door een verandering in het planologisch regime binnen het normale 
maatschappelijke risico gerekend. 

Bij het toepassen van een afwijkingsbevoegdheid (zoals aangegeven in paragraaf  5.1) wordt 
een planschadeovereenkomst gesloten met de betreffende aanvrager. Hiermee komen 
eventuele planschadekosten voor rekening van de aanvrager. Dit geldt voor alle afwijkingen van 
het bestemmingsplan en dus ook voor kleinschalige windturbines. 

 

Hoofdstuk 6  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1  Vooroverleg

6.1.1  Vooroverlegpartners

Op grond van artikel 3.1.1 van het Bro wordt bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 
overleg gepleegd met het waterschap, diensten van het rijk en provincie die betrokken zijn bij 
de ruimtelijke ordening en eventueel andere gemeenten. 

Het facetbestemmingsplan is in feite niet meer dan een planologische vertaling van het 
vastgestelde beleid naar het bestemmingsplan. 

Het ontwerpbeleid heeft voor inspraak en vooroverleg ter inzage gelegen. Het ontwerpbeleid is 
daarbij aan een brede groep partners bekend gemaakt: 

Provincie Groningen
Waterschap Hunze en Aa's
Regionale Brandweer
Enexis B.V.
N.V. Waterbedrijf Groningen
NAM B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed
Stichting Libau
Staatsbosbeheer
Bureau Meerstad
LTO Noord
Natuur en Milieufederatie
Groninger Molenhuis
Gemeente Appingedam
Gemeente Delfzijl 
Gemeente Groningen 
Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Gemeente Loppersum 
Gemeente Ten Boer
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Bij de vaststelling van het beleid is rekening gehouden met inspraak- en vooroverlegreacties op 
het beleid.

6.2  Inspraak

6.2.1  Inspraakprocedure en overleg

De Wro verplicht niet om een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen voor 
inspraak, niet anders dan de procedure op grond van de Awb. Omdat het 
facetbestemmingsplan een planologische vertaling is van de beleidsregels die al 
inspraaktraject hebben doorlopen, wordt afgezien van een voorontwerp en inspraak. 

Het ontwerp is wordt uiteraard wel aan de (vaste) overlegpartners voorgelegd, inclusief provincie 
en het waterschap.

De provincie en leidingbeheerder TenneT hebben zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn 
samengevat en voorzien van commentaar in  Bijlage 2 Nota ZCW van de Toelichting. 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Notitie TenneT
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Doel notitie 

De gemeente Slochteren heeft bij TenneT de vraag ingediend welke afstand in het bestemmingsplan moet 

worden aangehouden en geborgd tussen assets van TenneT en nog te plaatsen kleine windturbines (het 

e.e.a. conform het beleid kleine windturbines van de gemeente Slochteren, 2015). In deze notitie wordt 

onderbouwd en beschreven welke afstand moet worden aangehouden volgens TenneT om de 

leveringszekerheid niet in gevaar te brengen. De gemeente heeft aan TenneT gevraagd of het mogelijk is 

om - in lijn met hetgeen voor assets van Gasunie is opgenomen – een vaste afstand te definiëren. TenneT 

heeft in deze notitie onderbouwd welke afstand passend zou zijn om aan te houden, rekening houdend met 

de Nederlandse opgave inzake aantallen te plaatsen windturbines).  

 

Aanname analyse kleine windturbines 

In deze notitie wordt onder "kleine windturbine" verstaan dat het een turbine betreft met een maximale 

ashoogte van 15 meter betreft en een maximaal vermogen van 10kW en bladen van maximaal 6 meter 

conform beleid van de Gemeente Slochteren. Er wordt geen nominaal toerental opgegeven en ook is de 

afstand van het zwaartepunt van het afgebroken bladdeel tot het rotorcentrum niet opgegeven. De 

windturbine is ontworpen aan de hand van de IEC 61400-2 norm voor kleine windturbines, maar is niet 

gecertificeerd.  

De windturbine zoals opgegeven door de Gemeente Slochteren worden uitgerust met drievoudige 

beveiligingen [1]: 

- De rotorbladen draaien automatisch uit de wind indien de windbelasting te hoog wordt; 

- De generator kan handmatig worden stopgezet middels een noodknop, en; 

- overtollige energie wordt geloosd in een lastweerstand om de omvormer te beschermen. 

Deze beveiligingen zijn een verbetering zijn ten opzichte van eerdere generatie windturbines, echter is de 

beveiliging niet van hetzelfde niveau als de windturbines van 1-5 MW. Daarnaast is de windturbine niet 

gecertificeerd.  

 

Daarom kiest TenneT er voor rekening te houden met de maximale werpafstand bij tweemaal nominaal 

toerental (in tegenstelling tot de maximale werpafstand bij nominaal toerental zoals opgenomen in het 

Handboek Risicozonering Windturbines, verder te noemen HRW [3]). 

 

 



 

 

 

 

 

 23 mei 2016  

REFERENTIE PU-AM 16-335 

PAGINA 2 van 5 

 

Verder hanteert TenneT dat de werpafstand wordt gerekend tot aan de meest nabij gelegen: 

- buitenste geleider ingeval van een bovengrondse verbinding; 

- buitenzijde van het kabelbed ingeval van een ondergrondse verbinding; 

- begrenzing van de inrichting ingeval van een station.  

 

Aannames conform handboek Risicozonering Windturbines 

Conform het HRW zijn er meerdere scenario's en faalkansen voor risicoanalyses van windturbines, te weten: 

- Bladbreuk 

- Mastbreuk 

- Naar beneden van  hele gondel en/of rotor 

- Naar beneden vallen van kleine onderdelen, bladen en tipdelen nadat de toren heeft geraakt en 

stukken ijs tijdens stilstand. 

Aangezien met name bladbreuk het grootste risicogebied beslaat en de overige risico's binnen dit gebied 

vallen, is er in de beoordeling enkel naar de risicozonering van windturbines bij bladbreuk gekeken.  

 

Conform het HRW (bijlage C-9) zijn dan de volgende krachten van toepassing op trefkans bij bladafbreuk: 

- Liftkrachten: Ten gevolge van de aerodynamische lift ondervindt het blad een kracht loodrecht op zijn 

oppervlak. Direct na breuk zal het blad in het vlak van de rotor wegvliegen, waarbij het zal roteren om zijn zwaartepunt. 

Tijdens dit tuimelen, kan de gemiddelde waarde van de lift worden verwaarloosd [8]. Liftkrachten zijn wel van belang als 

het blad gaat zweven. Echter, bij de huidige kunststof bladen ligt het zwaartepunt op ca. 1/3 van de bladlengte, waardoor 

het onwaarschijnlijk is dat een blad vanuit tuimelen overgaat in zweven, omdat dit een instabiele toestand is [4]. 

Bij beide modellen wordt dus verondersteld dat door de ligging van het zwaartepunt het blad tot inslag zal blijven 

tuimelen en dat de liftkrachten kunnen worden verwaarloosd. 

- Weerstandskrachten in rotorvlak: De luchtweerstandskrachten in het rotorvlak hebben tot gevolg dat de 

werpafstand volgens de kogelbaanberekeningen wordt beperkt. Verwaarlozing van deze weerstandskracht levert dus 

een conservatieve werpafstand op bij het kogelbaanmodel. De weerstandskracht is evenredig met het kwadraat van de 

relatieve snelheid van het blad ten opzichte van de lucht, zodat bij een overtoerensituatie de invloed van de 

luchtweerstand erg groot kan worden. 

-  Weerstandskrachten loodrecht op rotorvlak 

De luchtweerstandskracht loodrecht op het rotorvlak zal er voor zorgen dat het blad naar achteren wordt verplaatst. Dit 

aspect is alleen van belang als de invloed van de windrichting en windsnelheid in beschouwing wordt genomen, zoals bij 

het ballistisch model met luchtweerstandskrachten. Bij het kogelbaanmodel wordt dus impliciet aangenomen dat de 

invloed van de windrichting is te verwaarlozen. In hoofdstuk 4 van deze bijlage is aangetoond dat deze aanname 

gerechtvaardigd is voor locaties waar de windrichtingverdeling vergelijkbaar is met die van Nederland. Voor locaties 

waar een bepaalde windrichting dominant is, zoals bij passaatwinden, is het wel van belang de windroos in de 

berekening mee te nemen. 

 

Samenvattend, zal de bepaling van de afstand van de impact bij bladbreuk berekend worden onder de 

aanname dat er geen luchtweerstand is en dat het afgeworpen bladdeel niet gaat zweven.  
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Berekening ballistisch model zonder luchtkrachten 

Indien het een en ander wordt toegepast en berekend voor deze situatie conform bijlage C-1 van het HRW 

dan volgt hieruit dat - er van uitgaande dat het blad bij de as breekt - de afstand tot het rotorcentrum van het 

zwaartepunt van het wegvliegende deel zeer conservatief ingeschat is op 50% (normaliter 35% bij kunststof 

bladen) van de bladafstand. Deze conservatieve inschatting is gemaakt omdat kennis omtrent deze bladen 

niet beschikbaar is (gesteld door de gemeente). De samenstelling van de windturbine is in ieder geval van 

hout en metaal. Verdere details worden niet gegeven. In bijlage 1 is een aantal voorbeelden opgenomen. 

 

 

 

 

Conclusie 

Zoals hierboven aangegeven zijn wij van mening dat het niet hebben van een certificaat in combinatie met 

de gehanteerde veiligheidsmaatregelen om de kleine windturbines veilig te (kunnen) laten draaien minder 

zekerheid geven voor de door ons gewenste leveringszekerheid in vergelijking met de windturbines vallend 

binnen de reikwijdte van het HRW. Daarom wenst TenneT extra zekerheid en wordt de maximale 

werpafstand bij tweemaal nominaal toerental aangehouden om de minimale afstand te bepalen.  

 

Deze werpafstand wordt gerekend tot aan de meest nabij gelegen: 

- buitenste geleider ingeval van een bovengrondse verbinding; 

- buitenzijde van het kabelbed ingeval van een ondergrondse verbinding; 

- begrenzing van de inrichting ingeval van een station.  

 

De werpafstand wordt bepaald door de bepalende variabelen te weten de ashoogte, nominaal toerental en 

de afstand van het zwaartepunt van het afgebroken bladdeel tot het rotorcentrum. In het beleid van de 

gemeente is echter geen (max.) nominaal toerental opgegeven en ook is de afstand van het zwaartepunt 

van het afgebroken bladdeel tot het rotorcentrum niet opgegeven. Dit maakt dat TenneT geen standaard 

afstand kan aangeven die aangehouden moet worden tussen de kleine windturbines en assets van TenneT. 



 

 

 

 

 

 23 mei 2016  

REFERENTIE PU-AM 16-335 

PAGINA 4 van 5 

 

 

De gemeente wordt dan ook verzocht in het beleid op te nemen dat de gewenste afstand voortvloeit uit de 

berekening conform ballistisch model zonder luchtkrachten [3]. Hiervan zijn in bijlage 1 enkele voorbeelden 

gegeven.  

 

Hierbij geldt dat indien aangetoond kan worden dat de veiligheidsmaatregelen verbeteren en/of de 

windturbine gecertificeerd is, dat TenneT dan zal overwegen te kiezen voor nominaal toerental. 

 

Referenties 

1 Ruimtelijke onderbouwing testopstelling 10 kW windmolen, Graauwedijk 74 in Overschild, dd 2-

dec-2014. Zaaknummer 2015001177 dd 18-maa-2015. 

2 Ontwerprapport 10 kW windmolen, dd 11-feb-2015. Zaaknummer 2015001177, Gemeente 

Slochteren dd 16-maa-2015 

3 Handboek Risicozonering Windturbines versie 3.1 dd sept 2014 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-

opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/risicozonering 
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Bijlage 1 Voorbeelden bij ballistisch model zonder luchtkrachten. 

Symbool 

parameter/output 

Parameter/output Casus 

1 

Casus 

2 

Casus 

3 

Casus 

4 

Casus 

5 

Casus 

6 

Casus 

7 

H Ashoogte (m) 15 15 15 15 10 10 10 

Rz Afstand zwaartepunt 

afgebroken bladdeel tot 

rotorcentrum (m) 

3 3 2 2 3 3 2 

Ω Nominaal Toerental 

(rpm) 

140 75,67 75,67 140 140 75,67 140 

Output Maximale werpafstand 

bij nominaal toerental 

(m) 

212 71 38 102 207 67 98 

Output Maximale werpafstand 

bij 2* nominaal toerental 

(m) 

804 245 117 366 799 241 361 
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1.  Inleiding 

 

Het ontwerpbestemmingsplan Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines heeft overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage gelegen, namelijk van 3 maart 2016 tot en met 13 april 2016. Er zijn tijdens deze periode 2 
zienswijzen ingediend.   

Dit document geeft weer welke zienswijzen zijn ingediend op het ontwerp bestemmingsplan, hoe deze door het gemeentebestuur zijn beoordeeld 
en beantwoord en welke wijzigingen ambtshalve ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.  

Deze nota is een heroverweging van de eerdere nota ZCW vanwege de uitspraak van Raad van State (24 januari 2018)  op het 

bestemmingsplan.  De eerdere nota ZCW is in juli 2016 door de raad van Slochteren vastgesteld. 

 

Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming van het bestemmingsplan op internet gepubliceerd. In verband met de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) zijn de zienswijzen daarom geanonimiseerd. Omdat het Besluit ruimtelijke ordening niet expliciet verplicht tot het 
elektronisch beschikbaar stellen van persoonsgegevens, is de Wbp van kracht bij de elektronische beschikbaarstelling van bestemmingsplannen 
op internet. Dit betekent dat inspraakreacties, zienswijzen e.d. niet elektronisch beschikbaar gesteld mogen worden indien deze NAW gegevens 
(naam, adres, woonplaats) bevatten of andere persoonsgegevens die vallen onder de Wbp. De werking van de Wbp strekt zich niet uit tot 
gegevens omtrent ondernemingen, die behoren tot een rechtspersoon. Deze namen zijn daarom niet geanonimiseerd. Dit geldt ook voor 
personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de procedure (namen van advocaten, gemachtigden e.d.). 

Indien het noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van een publieke taak, is het wel toegestaan om persoonsgegevens elektronisch 
beschikbaar te stellen. Dit heeft tot gevolg dat NAW gegevens met betrekking tot persoonsgebonden overgangsrecht wél in een bestemmingsplan 
mogen worden genoemd en elektronisch beschikbaar zijn.  

Omdat deze nota Zienswijze Commentaar en wijziging elektronisch beschikbaar wordt gesteld, zijn de zienswijzen gerubriceerd op nummer, 
zodat de inhoud van de nota geen NAW gegevens van natuurlijke personen bevat. Om te kunnen herleiden wie welke zienswijze heeft ingediend 
is er een los overzicht indieners zienswijzen opgesteld. Dit overzicht wordt niet elektronisch beschikbaar gesteld. 
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2. Overzicht indieners zienswijzen 

 

De onderstaande tabel geeft de ingekomen zienswijzen weer op volgorde van datum van indiening.  

 

Volgnr. Datum ontvangen 

(verzonden) 

Organisatie Naam, contactpersoon Adres 

1 24 maart 2016 (23 maart 
2016) 

 

Aangevuld per mail op 12 
mei 2016 

Provincie Groningen De heer J. Klok Postbus 610, 9700 AP Groningen 

2 11 april 2016 (8 april 
2016) 

Aangevuld per mail op 23 
mei 2016) 

TenneT TSO B.V. Mevrouw M. ter Maat 

 

Postbus 428, 6800 AK Arnhem 
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3. Zienswijzen, commentaar en wijziging 
 

In de onderstaande tabel zijn alle zienswijzen opgenomen die zijn binnengekomen, voorzien van commentaar en daarnaast (indien van 
toepassing) de wijziging in het bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijze. 

 

Volg

nr. 

Zienswijze Commentaar Wijziging 

1.1 Het facetbestemmingsplan is niet in 
overeenstemming met artikel 4.19a lid 6 van de 
Omgevingsverordening. In dit artikel is bepaald dat 
een bestemmingsplan niet voorziet in het oprichten 
van bouwwerken buiten agrarische bouwpercelen. 

Advies luidt om de vaststelling van het plan aan te 
houden tot na de vaststelling van de nieuwe 
Omgevingsverordening. 

Op 21 november 2017 heeft Gedeputeerde 
Staten aan de (voormalige) gemeente de 
status van ‘pilotgemeente’ toegekend. In lijn 
met de voorwaarden van deze status kan 
medewerking worden verleend aan het 
plaatsen van kleinschalige windturbines 
buiten (agrarische) bouwpercelen.   

Zie wijziging onder 1.2 

1.2 In de provinciale omgevingsverordening (vastgesteld 
op 1 juni 2016) is een (pilot)regeling opgenomen 
voor gemeenten voor kleine windturbines in het 
buitengebied.   

De regeling houdt in dat in een zone van 25 meter 
rond een agrarisch bouwperceel maximaal 3 
windturbines mogen worden opgericht tot een hoogte 
van 15 meter. 

Om te voldoen aan de nieuwe Omgevingsverordening 
dient in het bestemmingsplan de beperking van 
maximaal 3 turbines te worden opgenomen. 

Het bestemmingsplan moet dan op dit punt gewijzigd 
worden vastgesteld. Voor het overige kan het plan in 
tact blijven.  

Daarnaast wordt verzocht om een verzoek aan GS 
moeten richten om voor deze pilot in aanmerking te 
komen. Als dit verzoek wordt gehonoreerd, is het 
mogelijk het bestemmingsplan met in achtneming 
van het bovengenoemde aantal windturbines vast te 
stellen. 

Het bestemmingsplan is aangepast in lijn 
met de zienswijze en de status van 
‘pilotgemeente’.  

Het toetsingskader is aangepast op 
volgende wijze: 

 

Een kleinschalige windturbine wordt 
geplaatst  

• binnen een bouwvlak, 
bouwperceel, ontheffingsgebied of ‘wro 
zone – afwijkingsgebied’ of 

• binnen een afstand van 25 meter 
vanaf het bouwvlak mits niet geplaatst 
achter het perceel van een derde en 
passend binnen het provinciaal beleid 
en/of de  gemeente door de provincie is 
aangewezen als ‘pilotgemeente’ op basis 
van artikel 2.41.2 van de 
Omgevingsverordening met 
inachtneming van de bijbehorende 
voorwaarden. Een positief advies van een 
onafhankelijke deskundige op het gebied 
van landschap en stedenbouw is daarbij 
een vereiste. 

2.1 Verzoek om het ‘Handboek risicozonering Het Handboek risicozonering windturbines is Wijziging zie 2.2 
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windturbines’ te raadplegen bij de toetsing voor de 
plaatsing van windturbines. 
 

opgesteld voor grote windturbines. TenneT 
heeft een regeling opgesteld voor kleine 
windturbines naar aanleiding van het 
facetbestemmingsplan kleinschalige 
windturbines. 

2.2 De gemeente Slochteren heeft bij TenneT de vraag 
ingediend welke afstand in het bestemmingsplan 
moet worden aangehouden en geborgd tussen assets 
van TenneT en nog te plaatsen kleine windturbines.  

TenneT heeft in de ‘Notitie analyse en bepaling veilige 
afstand van kleine windturbines’ onderbouwd welke 
afstand passend zou zijn. 

 

Op basis van het huidige bestemmingsplan is er niet 
voldoende zekerheid voor de door ons gewenste 
leveringszekerheid in vergelijking met de 
windturbines vallend binnen de reikwijdte van het 
HRW.  Dit vanwege het ontbreken van een verplicht 
certificaat  (van EAZ Wind) in combinatie met de 
gehanteerde veiligheidsmaatregelen om de kleine 
windturbines veilig te (kunnen) laten draaien is er 
minder zekerheid voor de door ons gewenste 
leveringszekerheid. Daarom wenst TenneT extra 
zekerheid en wordt de maximale werpafstand bij 
tweemaal nominaal toerental aangehouden om de 
minimale afstand te bepalen. 

De gemeente wordt dan ook verzocht in het beleid op 
te nemen dat de gewenste afstand voortvloeit uit de 
berekening conform ballistisch model zonder 
luchtkrachten. 

Vanwege de uitspraak van de Raad van 
State is het noodzakelijk het 
bestemmingsplan aan te passen.  
De bestaande richtlijn is ontwikkeld voor 
grote windturbines met een ashoogte van 
minimaal 60 meter. Hierbij wordt de 
werpafstand bepaald op basis van 1 keer 
nominaal toerental. TenneT stelt een 
afstand van 2 keer nominaal toerental voor 
omdat de kleine windmolens (nog) niet 
gecertificeerd zijn en beperktere 
veiligheidsvoorzieningen hebben. De 
uitspraak van Raad van State maakt nu 
duidelijk dat, zolang er geen certificering is, 
de afstanden van TenneT aangehouden 
moeten worden. 

Aanpassen van het toetsingskader 
(bijlage 1 bestemmingsplan):  
 
“De afstand tussen een kleinschalige 
windturbine en 
hoogspanningsinfrastructuur is 
afhankelijk van de maximale werpafstand 
bij 2 x nominaal toerental van de 
windturbine.” 
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Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines met 
identificatienummer NL.IMRO.1952.bpmigfpkleinwind-va01 van de gemeente 
Midden-Groningen;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende 
bijlagen;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  basisbestemming

een bestemming die samenvalt met één of meer op dezelfde gronden liggende 
dubbelbestemmingen; 

1.6  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.7  beleidsregels k leinschalige windturbines

beleidsregels 'beleid kleinschalige windturbines' vastgesteld door burgemeester en wethouders 
van Slochteren op 8 december 2015;

1.8  bestaand bouwwerk

legale bouwwerken die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit 
plan;
niet legale bouwwerken die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van 
dit plan en die bestonden en zoals zij bestonden op 20 april 2000;
bouwwerken die kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning waarvoor de 
aanvraag is ingediend voor de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.9  bestaand gebruik

gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van de betreffende gebruiksbepaling; 

1.10  bestaande afwijk ing

de mate waarin een bestaand bouwwerk afwijkt van het plan; 
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1.11  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.12  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.13  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.14  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van 
een woonwagenstandplaats;  

1.15  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.16  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel; 

1.17  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.18  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.19  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.20  k leinschalige windturbine

een bouwwerk voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind, met een 
ashoogte van maximaal 15 meter;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de (bouw)hoogte van een bouwwerk

wordt gemeten vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de hoogte van een windturbine

wordt gemeten vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;

2.3  het peil

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang tot het perceel direct aan de 
weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang tot het perceel niet direct 
aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing 
van de bouw;

c. als in of op het water wordt gebouwd: het gemiddelde waterniveau gedurende een jaar ten 
opzichte van NAP; tevens de waterstand die zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en die 
wordt vastgelegd in een peilbesluit;
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Artikel 3  Van toepassingverklaring

3.1  Bestemmingsplannen

De regels in dit bestemmingsplan zijn van toepassing op de bestemmingsplannen op het 
grondgebied van de voormalige gemeente Slochteren, die zijn opgenomen in het onderstaande 
tabel. Het bepaalde in  de onderstaande bestemmingsplannen blijft van toepassing, waarbij de 
specifieke regels uit dit facetbestemmingsplan een aanvulling of aanpassing vormen op de 
andere bestemmingsregels die van toepassing zijn.

Bestemmingsplan Vaststelling

Bestemmingsplan Kleine Kernen 22 april 2010

Bestemmingsplan Harkstede-Scharmer 31 maart 2011

Bestemmingsplan Slochteren, Hoofdweg 39 7 juli 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren 22 september 2011

Bestemmingsplan Siddeburen, Hoofdweg 195 22 december 2011

Bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde 5 april 2012

Bestemmingsplan Siddeburen, De Weerterij 28 april 2012

Bestemmingsplan Hellum-Siddeburen 1 november 2012

Bestemmingsplan Slochteren, Korenmolenweg 13 december 2012

Bestemmingsplan Harkstede Eilandrijk 3a 20 december 2012

Bestemmingsplan Buitengebied 2012 4 april 2013

Bestemmingsplan Buitengebied West 4 april 2013

Bestemmingsplan Bedrijvenpark Rengers 4 juli 2013

Bestemmingsplan Kolham-Froombosch 4 juli 2013

Bestemmingsplan Steendam 4 juli 2013

Verzamelplan Gemeente Slochteren 2014 18 december 2014

Verzamelplan Gemeente Slochteren 2015-1 2 juli 2015 

Verzamelplan Gemeente Slochteren 2016-1 7 juli 2016

Verzamelplan Gemeente Slochteren 2017-1 6 juli 2017
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Hoofdstuk 2  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.

37  



Facetbestemmingsplan kleinschalige w indturbines (vastgesteld)

Artikel 5  Algemene bouwregels

Het bouwen van kleinschalige windturbines is niet toegestaan, tenzij de bouw ervan wordt 
toegestaan in de regels van een bestemmingsplan waarop dit plan van toepassing is zoals 
opgenomen in de tabel in Artikel 3.
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Artikel 6  Algemene afwijkingsregels

6.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Voorzover het niet op grond van een andere bepaling van de planregels kan worden 
toegestaan, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 
de bepalingen in de 'Bestemmingsregels'  voor:

het plaatsen van één (of meer) kleinschalige windturbine(s), mits voldaan wordt aan het 
toetsingskader uit de beleidsregels kleinschalige windturbines zoals opgenomen in Bijlage 
1 met de bijbehorende kaart in Bijlage 2;

6.2  Voorwaarden aan de omgevingsvergunning

a. Bij de toepassing van de in dit plan genoemde afwijkingsregels dient in ieder geval in acht 
te worden genomen dat:
1. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot beperking van de 

gebruiksmogelijkheden op aangrenzende gronden en/of binnen andere bestemmingen. 
Van belang daarbij kunnen zijn:

de bezonningssituatie
de lichttoetreding
zichtlijnen of visuele hinder
het optreden van slagschaduw of
de mogelijkheden tot voortzetting c.q. uitbreiding van een bestaand bedrijf;

2. de energieopwekking niet is bedoeld voor commerciële doeleinden. 

Hoofdstuk 3  Overgangs- en slotregels

Artikel 7  Overgangsrecht

7.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning en afwijkt van 
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

7.2  Omgevingsvergunning voor afwijken

Eenmalig kan een omgevingsvergunning worden verleend voor het afwijken van 7.1 voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10 %.

7.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

7.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
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7.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 7.4, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering 
de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

7.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het 7.4, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

7.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

7.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 8  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines.

41  



Facetbestemmingsplan kleinschalige w indturbines (vastgesteld)

42  



Facetbestemmingsplan kleinschalige w indturbines (vastgesteld)

Bijlagen
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Bijlage 1  Toetsingskader kleinschalige windturbines
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4. Toetsingskader kleinschalige windturbines 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het toetsingskader. In het toetsingskader zijn de criteria 
opgenomen voor de plaatsing van een kleinschalige windturbine. Het kader is geldig voor het 
gehele grondgebied van de gemeente en wordt gebruikt om te toetsen of medewerking aan een 
binnenplanse afwijkingsprocedure of een buitenplanse (kleine) afwijkingsprocedure voor het 
plaatsen van een kleinschalige windturbine mogelijk is.  

4.1 Criteria  

A Kleinschalige windturbines moeten aan de volgende ruimtelijke voorwaarden voldoen: 
1. Een kleinschalige windturbine wordt geplaatst binnen een bouwvlak of: 

- het daarbij behorende bouwperceel; 
- de ‘wro  zone - ontheffingsgebied’ of ‘wro zone – afwijkingsgebied’, mits tegelijk 

de bijbehorende afwijking kan worden verleend; 
- binnen een afstand van 25 meter vanaf het bouwvlak, mits niet geplaatst achter 

het perceel van een derde en passend binnen het provinciaal beleid en/of de  
gemeente door de provincie is aangewezen als ‘pilotgemeente’ op basis van artikel 
2.41.2 van de Omgevingsverordening met inachtneming van de bijbehorende 
voorwaarden. Een positief advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied 
van landschap en stedenbouw is daarbij een vereiste. 

2. Voor de maatvoering van kleinschalige windturbines gelden de volgende regels: 
- de rotordiameter van een VAT type bedraagt maximaal 2 meter; 
- bij plaatsing op het maaiveld bedraagt de ashoogte van een kleinschalige 

windturbine maximaal 15 meter; 
- bij plaatsing op een gebouw mag de hoogte van een windturbine niet meer dan 

1/3 van de bouwhoogte van het gebouw bedragen, tot een maximum van 5 meter; 
3. Voor een kleinschalige windturbine gelden de volgende afstandscriteria: 

− De onderlinge afstand tussen kleinschalige windturbines bedraagt minimaal 3 keer 
de rotordiameter. 

− De afstand tussen een kleinschalige windturbine en de bijbehorende bebouwing 
bedraagt maximaal 100 meter. 

− De afstand tussen een kleinschalige windturbine en gasinfrastructuur welke is 
opgenomen in het bestemmingsplan, bedraagt minimaal 25 meter. 

− De afstand tussen een kleinschalige windturbine van een HAT type en 
hoogspanningsinfrastructuur, welke is opgenomen in het bestemmingsplan, is 
afhankelijk van de maximale werpafstand bij 2 x nominaal toerental van de 
windturbine. 

4. Binnen bestaand stedelijk gebied, zoals aangegeven op de kaarten in de bijlagen 1 en 2, 
zijn geen wiekturbines (HAT type) toegestaan. Uitzondering hierop vormen de terreinen 
zoals aangegeven op de kaart in de bijlagen 1 en 2. In deze gebieden zijn wiekturbines 
(HAT type) wel toegestaan. 

5. Kleinschalige windturbines (HAT type en VAT type) zijn niet toegestaan in de gebieden 
‘natuur, groen, bos en water en een ‘beschermd dorpsgezicht’, zoals aangegeven op de 
kaarten in de bijlagen 1 en 2. Uitzondering hierop vormen kleinschalige windturbines voor 
waterhuishoudkundige doeleinden tot een ashoogte van maximaal 10 meter.  

 
B Kleinschalige windturbines moeten aan alle relevante wet- en regelgeving voldoen, waarbij 

in ieder geval geldt dat: 
1. De kleinschalige windturbine voldoet aan de van toepassing zijnde eisen uit het 

Bouwbesluit. 
2. De kleinschalige windturbine voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van het 

Activiteitenbesluit, waaronder de geluidsnormen. 
3. Bij elke aanvraag voor plaatsing van een kleinschalige windturbine wordt zo nodig 

rekening gehouden met de (aanvullende) regels uit het geldende bestemmingsplan. 
4. Bij elke aanvraag voor plaatsing van een kleinschalige windturbine wordt per locatie 

gekeken of de Flora- en Faunawet van toepassing is. 
5. De te plaatsen kleinschalige windturbine voldoet aan de ter plaatse geldende 

welstandsnota. Indien de kleinschalige windturbine wordt geplaatst op of bij een 



Rijksmonument, beeldbepalend pand of karakteristiek pand wordt alleen medewerking 
verleend bij een positief advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied van 
landschap en stedenbouw. 

6. De aanvrager van de kleinschalige windturbine is bereid een planschadeovereenkomst aan 
te gaan met de gemeente. 

7. De kleinschalige windturbine is, voor zover mogelijk, voorzien van het Kleinwind-keurmerk 
of een daarmee gelijk te stellen keurmerk.  



4.2  Toelichting criteria  

 
RUIMTELIJKE VOORWAARDEN 

 
A.1  - Plaatsing binnen bouwvlak. 
Als algemene regel geldt dat een kleinschalige windturbine geplaatst moet worden binnen een 
bouwvlak. Dit om het open landschap -met name het buitengebied- niet te vervuilen met de 
kleinschalige windturbines. Hierdoor sluiten de turbines aan bij de bestaande bebouwing en wordt 
de visuele hinder beperkt. Daarnaast wordt bij plaatsing in het bouwvlak voorkomen dat een 
windturbine wordt gebouwd in bijvoorbeeld landschappelijk waardevol open gebied, een 
natuurgebied of structureel groen. Binnen de bestemmingen ‘Natuur’, ‘Groen’, ‘Bos’ en ‘Water’ zijn 
namelijk geen bouwvlakken opgenomen in het bestemmingsplan. Uitzondering hierop vormen 
kleinschalige windturbines voor waterhuishoudkundige doeleinden, zie criteria A.6. 
  
Daarnaast kan een kleinschalig windturbine geplaatst worden binnen het bij een bouwvlak 
behorende bouwperceel. Een bouwperceel is een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de 
regels van het bestemmingsplan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.  
 
Verder kan een kleinschalige windturbine geplaatst worden in de ‘wro  zone - ontheffingsgebied’ of 
‘wro zone –afwijkingsgebied’, mits tegelijk de bijbehorende afwijking kan worden verleend. Bij een 
deel van de agrarische bedrijven in het buitengebied is namelijk naast het bouwvlak een zone in 
aansluiting op het bouwvlak als ‘ontheffingsgebied’ of ‘afwijkingsgebied’ aangeduid. In deze 
gebieden is nieuwe agrarische bebouwing, inclusief kleinschalige windturbines, onder voorwaarden 
toegestaan. 
 
Tevens kan een kleinschalige windturbine geplaatst worden binnen een afstand van 25 meter 
vanaf het bouwvlak, mits niet geplaatst achter het perceel van een derde en passend binnen het 
provinciaal beleid*. Als er bij bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf of woning binnen het bouwvlak 
ruimtelijke beperkingen zijn voor plaatsen van een windturbine, is het mogelijk om af te wijken 
van het bestemmingsplan en kleinschalige windturbines tot maximaal 25 meter buiten het 
bouwvlak toe te staan. Een positief advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied van 
landschap en stedenbouw is daarbij een vereiste. 
 

*Voorwaarden provinciaal beleid 

Het plaatsen van kleinschalige windturbines buiten bouwpercelen is op dit moment (februari 2018) 

alleen mogelijk als een gemeente door de provincie is aangewezen als ‘pilotgemeente’ op basis 

van artikel 2.41.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen.  

 

 
A.2 - Maximale maatvoering. 
De rotordiameter van een VAT type bedraagt maximaal 2 meter. Deze afstand is afgeleid uit het 
Activiteitenbesluit. Vanaf een rotordiameter van 2 meter of meer is een kleinschalige windturbine 
op grond van het Activiteitenbesluit namelijk een inrichting. Een VAT type is ontwikkeld voor 
toepassing in stedelijk gebied. Door de maximale rotordiameter aan te houden wordt het 
kleinschalige karakter van het VAT type gewaarborgd. 
 
Bij plaatsing op het maaiveld bedraagt de ashoogte van een kleinschalige windturbine maximaal 
15 meter. Deze maat is een harde grens binnen de Omgevingsverordening van de provincie 
Groningen. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijde, heeft de gemeente tot 15 meter 
beleidsvrijheid 
 
Bij plaatsing op een gebouw mag de hoogte van een windturbine niet meer dan 1/3 van de 
bouwhoogte van het gebouw bedragen, tot een maximum van 5 meter. Hierdoor is een goede 
samenhang en verhouding met de afmetingen van het gebouw gewaarborgd. 
 
A.3 - Afstandscriteria. 
De onderlinge afstand tussen kleinschalige windturbines bedraagt minimaal 3 keer de 
rotordiameter.  



Hierdoor wordt voorkomen dat een veelheid aan turbines op een kleine ruimte worden geplaatst. 
De afstand komt voort uit een handreiking van de VNG en is afgeleid van de minimale onderlinge 
afstand tussen de ‘grote’ windturbines. Hiervoor geldt een onderlinge afstand van 5 keer de 
rotordiameter.  
 
Verder bedraagt de afstand tussen een kleinschalige windturbine en de bijbehorende bebouwing 
maximaal 100 meter. Binnen een bestemmingsplan kunnen grote bouwblokken worden 
toegestaan, zonder dat deze -al- volledig bebouwd zijn. Om de visuele hinder van kleinschalige 
windturbines te beperken is de afstand tussen de windturbine en de bijbehorende bebouwing 
maximaal 100 meter. Daarnaast zijn in het buitengebied een aantal bouwvlakken aanwezig die -
nog- onbebouwd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de voormalige locaties van de NAM. Op of rondom deze 
bouwvlakken is geen omliggende bebouwing aanwezig, ze liggen in het open landschap. Door de 
afstandsvoorwaarde tot bebouwing wordt voorkomen dat op deze locaties een kleinschalige 
windturbine wordt gebouwd.  
 
De afstand tussen een kleinschalige windturbine en gasinfrastructuur welke is opgenomen in het 
bestemmingsplan, bedraagt minimaal 25 meter. In het bestemmingsplan is namelijk alle 
planologisch relevante gasinfrastructuur opgenomen. Indien een kleinschalige windturbine buiten 
de 25 meter afstand wordt gerealiseerd, heeft de plaatsing van de windturbine geen effect op de 
veilige ligging en integriteit van de gasinfrastructuur.  
 
Voor hoogspanningsinfrastructuur, die opgenomen is in bestemmingsplannen, is ook een 
afstandseis opgenomen. Deze afstandseis geldt specifiek voor windturbines van het HAT type. 
Ondanks het ontbreken van een richtlijn voor kleinschalige windturbines in het ‘Handboek 
risicozonering windturbines’ is er op verzoek van leidingbeheer TenneT wel een afstandseis 
opgenomen. Vanwege het ontbreken van certificering stelt TenneT als voorwaarde de regeling ten 
opzichte van de het handboek (grote) windturbines  aan te passen. Daarbij wordt uitgegaan van 
een minimale afstand die gebaseerd is op de maximale werpafstand bij 2 x nominaal toerental van 
de windturbine.  

 
A.4 - Geen wiekturbines in bestaand stedelijk gebied. 
Om overlast te beperken worden geen wiekturbines (HAT type) toegestaan binnen het bestaand 
stedelijk gebied. Wiekturbines (HAT type) veroorzaken in de regel namelijk meer overlast op het 
gebied van geluid en slagschaduw. 
 
In een aantal specifieke gebieden, zoals aangegeven op de kaartbijlagen, worden wiekturbines (HA 
type) wel toegestaan binnen het bestaande stedelijke gebied. Dit is passend gezien de functie en 
het stedenbouwkundig karakter van de gebieden. Bedrijventerreinen zijn hiervan een goed 
voorbeeld. 
 
De begrenzing van het bestaand stedelijk gebied en het buitengebied is overgenomen uit de 
provinciale Omgevingsverordening. Deze indeling is maatgevend binnen de ruimtelijke ordening in 
Groningen en is daarom ook toegepast binnen deze beleidsregels en opgenomen in de 
kaartbijlagen.  

 
A.5 - Geen kleinschalige windturbines in natuurgebieden en beschermde dorpsgezichten. 
Om aantasting van de natuurgebieden te voorkomen worden hier geen kleinschalige windturbines 
(HAT type VAT type) toegestaan. Dit geldt ook voor eventuele bouwvlakken van woningen of 
andere panden - met bijbehorende bouwpercelen - die vallen binnen de aangegeven natuur, 
groen, bos en/of water gebieden. Hetzelfde geldt voor beschermde dorpsgezichten.  
 
Op de kaartbijlagen zijn de gebieden weergegeven waar kleinschalige windturbines worden 
uitgesloten. In Menterwolde gaat het onder andere om Polder de Wieden. In Slochteren komt deze 
begrenzing grotendeels overeen met de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen 
EHS). 
 
Enige uitzondering hierop vormen kleinschalige windturbines voor waterhuishoudkundige 
doeleinden tot een ashoogte van maximaal 10 meter. Om aan natuurdoelen te voldoen zijn 
namelijk vaak (lokaal) hogere peilen nodig die afwijken van de omgeving. Vanwege het veelal 
ontbreken van elektriciteitsinfrastructuur heeft een kleine windturbine de voorkeur boven andere 



alternatieven. De maximale ashoogte van 10 meter is afgestemd met het waterschap. 

 
WET- EN REGELGEVING 

 
B.1 - Voldoen aan Bouwbesluit. 
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) getoetst worden het Bouwbesluit. Dit geldt voor alle bouwwerken en dus 
ook voor de kleinschalige windturbines. 
 
B.2 - Voldoen aan Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. 
Een kleinschalige windturbine valt in veel gevallen onder de werking van het Activiteitenbesluit 
met bijbehorende regeling. In het Activiteitenbesluit en de regeling zijn onder andere 
geluidsnormen en normen over slagschaduw opgenomen. Hiermee wordt hinder voor 
omwonenden zoveel mogelijk voorkomen. 
 
B.3 - Voldoen aan aanvullende regels bestemmingsplan. 
Op grond van het geldende bestemmingsplan kunnen er op een locatie regels gelden, gericht op 
het veiligstellen van bepaalde ruimtelijke belangen, die plaatsing van een kleinschalige 
windturbine ongewenst maken of waarvoor nader onderzoek en/of toestemming van derden nodig 
is. Voorbeelden zijn regels op het gebied van externe veiligheid, waterhuishouding, archeologie 
en/of cultuurhistorie. 
 
B.4 - Voldoen aan Flora- en Faunawet. 
Deze voorwaarde komt rechtstreeks voort uit de Flora en Faunawet. 

 
B.5 - Voldoen aan Welstandsnota / goede ruimtelijke kwaliteit. 
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) getoetst worden aan de welstandeisen. Dit geldt voor alle bouwwerken en 
dus ook voor de kleinschalige windturbines. 
 
Een Rijksmonument, beeldbepalend pand of karakteristiek pand is beeldbepalend in de omgeving 
en heeft een bijzonder karakter. Dit beeld moet niet verstoord worden door het plaatsen van een 
kleinschalige windturbine. Een positief advies van een onafhankelijk deskundige op het gebied van 
landschap en stedenbouw is dan ook een vereiste. 
 
B.6 - Planschade overeenkomst. 
Indien wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan wordt standaard een 
planschadeovereenkomst gesloten met de betreffende aanvrager. Hiermee komen eventuele 
planschadekosten voor rekening van de aanvrager. Dit geldt voor alle afwijkingen van het 
bestemmingsplan en dus ook voor kleinschalige windturbines.  

  
Wanneer de aanvrager geen planschadeovereenkomst wil aangaan, wordt er niet afgeweken van 
het geldende bestemmingsplan en geen vergunning verleend. Dit om financiële risico’s te 
vermijden. 
 
B.7 - Keurmerk. 
De veiligheid van de omgeving mag, door de oprichting van een kleinschalige windturbine, niet in 
het geding komen. Door het ontbreken van een officiële certificering bestaan er nog geen 
veiligheidsrichtlijnen. Een eerste aanzet tot certificering wordt gegeven door de Nederlandse 
Beoordelingsrichtlijn. Deze richtlijn geeft onder andere inzicht in de veiligheid en de 
geluidsemissies van een kleinschalige windturbine. Wanneer een turbine de richtlijn kan 
doorstaan, ontvangt de turbine het zogenaamde Kleinwind-keurmerk. 

 
Het voldoen aan het Kleinwind-keurmerk of een ander vergelijkbaar keurmerk geeft de gemeente 
handvat om aan te nemen dat het product veilig is en aan alle technische eisen van deze tijd 
voldoet. 



Begrippenlijst 

 
Bebouwing: 
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
Bestaand stedelijk gebied: 
bestaand stedelijk gebied: gebied, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op grond 
van artikel 4.20 van de provinciale omgevingsverordening. 
 
Bouwperceel: 
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels van het bestemmingsplan een 
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 
 
Bouwvlak: 
Een in het bestemmingsplan opgenomen, geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn 
aangeduid waarop ingevolge de regels van het bestemmingsplan bepaalde gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
Bouwwerk: 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct 
hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
 
Gebouw: 
Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
 
HAT type:  
De horizontale as turbines zijn ‘traditionele’ windturbines met twee, drie of meer wieken bevestigd 
aan een horizontale as. Bij Horizontale As Turbines (HAT type) ligt de as evenwijdig aan de 
richting van de wind, terwijl de wieken loodrecht op de richting van de wind staan. 
 

Kleinschalige windturbine: 
een bouwwerk voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind, met een 
ashoogte van maximaal 15 meter. 
 
Maaiveld: 
De bovenkant van het terrein dat een gebouw/bouwwerk omgeeft, met dien verstande dat waar 
sprake is van een hellend of ongelijk maaiveld onder het 'aangrenzende maaiveld' wordt verstaan 
het maaiveld dat grenst aan de voorgevel van een gebouw. 
 
VAT type:  
Bij Verticale As Turbines (VAT type) staat de as loodrecht op de richting van de wind, terwijl de 
wieken/ bladen evenwijdig aan de as zijn bevestigd. Deze turbines vangen de wind die loodrecht 
op de wieken komt, ongeacht de richting. Bijzondere horizontale as-turbines zonder wieken vallen 
hier ook. 

 



Wijze van meten 

 
Ashoogte van een windturbine:  
de hoogte gemeten vanaf het middelpunt van de as van de wieken tot aan het aansluitende 
afgewerkte terrein, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein gemeten wordt vanaf het 
niveau van het afgewerkte terrein dat direct aansluit op de dichtstbijzijnde weg in de zin van de 
Wegenverkeerswet 1994; 
 
Bouwhoogte bij HAT type: 
De som van de mastlengte en de afstand vanaf de rotor tot aan het bovenste verticaal staande 
rotorblad. 
 
Bouwhoogte bij VAT type: 
De som van de mastlengte en de rotorhoogte.  

 

 
Afbeelding: HAT-turbine en VAT-turbine 

 

 
Rotordiameter: 
de diameter van de cirkel die door de tip (het uiteinde) van een rotorblad (wiek) wordt 
beschreven. 

 
Onderlinge afstand bij meerdere kleinschalige windturbines 

D = rotordiameter 
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Voormalig Gemeente Slochteren
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Bedrijventerreinen
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