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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 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 

 

Zie los document Overzicht indieners zienswijzen. 



 

 
 

 4 

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. 

Onze planning is aangepast zodat het bestemmingsplan nu 
na afloop van de vaststelling van de Omgevingsverordening 
wordt voorgelegd aan de raad. Daarbij wordt aangesloten 
bij de inhoud van het provinciaal beleid en de voorgestelde 
‘pilotregeling’. 

Er wordt een verzoek bij de provincie (Gedeputeerde 
Staten) ingediend om in aanmerking te komen voor de 
pilotregeling. 

Geen 

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. 

In het toetsingskader is onder 4.1 A1 opgenomen dat een 
aanvraag moet voldoen aan het provinciaal beleid. Door 
gebruik te maken van de ‘pilot’ en de daarbij behorende 
voorwaarden wordt aangesloten bij het provinciaal beleid. 
Een aanpassing van de tekst in het toetsingskader, met een 
beperking tot maximaal 3 windturbines buiten het 
bouwvlak, is dan niet nodig.  

 

Verder: zie commentaar onder 1.1 

Geen 

2.1 Verzoek om het ‘Handboek risicozonering 
windturbines’ te raadplegen bij de toetsing voor de 

De Veiligheidsregio Groningen is hierover (al in een eerder 
stadium) om advies gevraagd.  Hierbij geeft de 

Wijziging zie 2.2 
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plaatsing van windturbines. 
 

Veiligheidsregio Groningen aan dat het ‘Handboek 
Risicozonering Windturbines’ niet van toepassing is op 
kleinschalige windturbines met een ashoogte van maximaal 
15 meter. Kleinschalige windturbines vormen vanuit externe 
veiligheidsoogpunt geen risicovolle objecten. Het plaatsen 
van een kleinschalige windturbines werkt volgens de 
Veiligheidsregio Groningen niet risicoverhogend en leidt niet 
tot onveilige situaties.   

 

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. 

Het is in het belang van TenneT dat kleinschalige 
windturbines de leveringszekerheid 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). 

 
Wij hebben de notitie van TenneT ook voorgelegd aan de 
aanvrager (EAZ Wind)  van eerder gerealiseerde kleine 
windturbines (type EAZ-Twaalf) in Slochteren. Zij hebben de 
voorgestelde berekening uitgevoerd. De maximale 
werpafstand bij nominaal toerental die hieruit volgt 
bedraagt 56 meter.  Bij het aanhouden van tweemaal het 
nominaal toerental is de afstand 186 meter. Deze afstand is 
naar onze mening voor kleinschalige windturbines te rigide. 
Ondanks het feit dat een certificaat bij de kleine 
windturbines ontbreekt is het ontwerp van de turbines wel 
gebaseerd op IEC norm voor kleine windturbines en wordt 
er rekening gehouden met veiligheidsmaatregelen. De 
documentatie die dit bewijst maakt onderdeel uit van elke 
vergunning die door ons wordt afgegeven. Bijna alle kleine 
windmolens zijn op deze manier ontworpen maar niet 
gecertificeerd. IEC certificering is erg kostbaar en de 
methodiek is te uitgebreid voor kleine windmolens. Dit 
probleem wordt alom erkend binnen de sector. Er wordt 
hard aan gewerkt door normcommissies over de gehele 
wereld om dit op te lossen.  
 

Toevoegen aan het 
toetsingskader (bijlage 1 
bestemmingsplan):  
 
“De afstand tussen een 
kleinschalige windturbine 
van een HAT type en 
hoogspan-
ningsinfrastructuur, welke 
is opgenomen in het 
bestemmingsplan, is 
afhankelijk van de 
maximale werpafstand bij 
1,5 x nominaal toerental 
van de windturbine.” 
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De gemeente heeft echter wel begrip voor het belang van 
TenneT en ondersteund dit belang. Daarom lijkt het ons 
redelijk om 1,5 x nominaal toerental te hanteren en niet 2x 
zoals TenneT adviseert. Hierbij wordt al marge 
aangehouden ten opzichte van de richtlijnen voor grote 
turbines uit het ‘Handboek’ dat uitgaat 1 x nominaal 
toerental.   
 
Bij de berekening voor het ‘EAZ-Twaalf type’ is uitgegaan 
van: 

• Ashoogte: 15 meter; 
• nominaal toerental: 80 en 
• afstand zwaartepunt tot rotoras: 2. 

De werpafstand bij 1,5 maal nominaal toerental is: 110 m. 

 


