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Uitspraak  

De Raad van State heeft zich op 24 januari 2018 uitgesproken over het beroep van TenneT tegen 

het facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines (Uitspraak 201608033/1/R3). Dit 

bestemmingsplan maakt het plaatsen van windturbines in (voormalig) Slochteren met een ashoogte 

van maximaal 15 meter mogelijk. De kleine windmolens zijn bedoeld voor de productie van 

duurzame energie voor eigen gebruik en behoefte. Het beroep van TenneT is gericht op een 

voorwaarde in het bestemmingsplan voor de aan te houden afstand tot 

hoogspanningsinfrastructuur. De Raad van State heeft het beroep van TenneT tegen het 

bestemmingsplan gegrond verklaard en vernietigt het raadsbesluit. In het bestemmingsplan is 

onvoldoende rekening gehouden met de afstand tot hoogspanningsleidingen. Deze afstand is de 

‘werpafstand’ en geeft aan hoe ver een wiek kan komen als deze afbreekt bij een calamiteit. 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. In de praktijk is deze afstand bij het type 

windmolen van EAZ Wind 180 meter. In het facetbestemmingsplan wordt 1,5 keer nominaal 

toerental voorgesteld (110 meter). Dit is nog altijd strenger dan toepassing van de richtlijn voor 

grote windturbines. De uitspraak van Raad van State maakt nu duidelijk dat, zolang er geen 

certificering is, de afstanden van TenneT aangehouden moeten worden.  

 

Advies StAB 

In de uitspraak wordt verwezen naar advies van de StAB (Het adviesorgaan van de Raad van State). 

De StAB heeft het type ‘EAZ type twaalf’ windmolen van EAZ Wind onderzocht en trekt de 

conclusie dat er een zeer beperkt veiligheidsrisico is door de veiligheidsmaatregelen die bij de 

turbine zijn getroffen. Zekerheid over de veiligheid van andere typen windturbines van andere 

producenten is naar het oordeel van de StAB echter pas te krijgen door een daadwerkelijke vorm 

van veiligheidsborging of certificering van kleinschalige windturbines. Om die reden acht de StAB 

het standpunt van TenneT dat voor de afstand tussen kleinschalige windturbines en bovengrondse 

hoogspanningsleidingen moet worden uitgegaan van 2 maal nominaal toerental niet onredelijk. 

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93708&summary_only=&q=
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Geen certificering? 

Ondanks het ontbreken van een certificaat is het ontwerp van de windturbines van EAZ Wind 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 wordt afgegeven. 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.  

 

Nieuw besluit over facetbestemmingsplan 

Dit voorjaar zal een voorstel aan uw raad worden voorgelegd om het facetbestemmingsplan aan te 

passen in lijn met de uitspraak van de Raad van State. Omdat de uitspraak in feite slechts 

betrekking heeft op een voorwaarde in het toetsingskader wordt voorgesteld op basis van het 

eerdere ontwerpplan een nieuw besluit te nemen. Vanwege de reactieve aanwijzing van de 

provincie (gericht op het plaatsen van windturbines buiten het bouwperceel) wordt ook rekening 

gehouden met de eerdere zienswijze van de provincie. Dankzij de pilotstatus kunnen aanvragen op 

voormalig grondgebied van Slochteren buiten het bouwperceel wel worden vergund. Het plan zal nu 

niet op nieuw ter inzage worden gelegd maar in aangepaste vorm direct aan uw raad worden 

voorgelegd. De voorgestelde inhoudelijke aanpassing is hieronder samengevat: 

 

Huidige regels Voorstel aanpassing regels  

afstand tussen een kleinschalige 

windturbine en 

hoogspanningsinfrastructuur is afhankelijk 

van de maximale werpafstand bij 1,5 x 

nominaal toerental van de windturbine 

afstand tussen een kleinschalige 

windturbine en hoogspanningsinfrastructuur 

is afhankelijk van de maximale werpafstand 

bij 2 x nominaal toerental van de 

windturbine 

Een kleinschalige windturbine wordt 

geplaatst binnen een bouwvlak, 

bouwperceel, ontheffingsgebied of binnen 

een afstand van 25 meter vanaf het 

bouwvlak. 

Een kleinschalige windturbine wordt 

geplaatst binnen een bouwvlak, 

bouwperceel of ontheffingsgebied. 

 

Vanwege de vernietiging van het bestemmingsplan is het van belang om snel een nieuw besluit te 

nemen zodat toekomstige aanvragers van kleine windturbines niet te lang hoeven te wachten. Dit is 
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dan ook de reden dat het plan alleen betrekking heeft op het voormalig grondgebied van 

Slochteren. In een later stadium zal er een uniforme regeling voor kleinschalige windturbines in 

Midden-Groningen worden opgesteld. Afhankelijk van de stand van zaken van het provinciaal beleid 

zal er dan ook een regeling voor buiten het bouwperceel worden toegevoegd. Dit bestemmingsplan 

zal wel de gebruikelijke procedure doorlopen (met vooroverleg en een zienswijzeperiode).  

 

Verklaring van geen bedenkingen 

Het vernietigingsbesluit heeft geen invloed op de aanvraag voor Eemskanaal Zz 8 Overschild, 

waarvoor nu een ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig is. Deze aanvraag doorloopt namelijk een 

uitgebreide procedure om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. De veiligheid is ook niet 

in het geding omdat de aanvraag betrekking heeft op een windturbine van EAZ Wind die op 

minimaal 1500 meter van een hoogspanningsleiding wordt geplaatst. Er kan dan ook ruimschoots 

aan de veiligheidsafstand, op basis van 2 keer nominaal toerental (180 meter), worden voldaan. 

 

 

 

 


