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WINDENERGIE VOOR EN TEGEN

‘Het waait hier nie

en andere kritiek op windm
Het verzet tegen
windmolens blijft in
Twente binnen de
grenzen van wat
maatschappelijk
aanvaardbaar is. Hier
geen bedreigingen
als in Drenthe en
Groningen. Voor- en
tegenstanders van
windmolens in Twente
bestrijden elkaar met
feiten. Al zijn de
meningen verdeeld
over wat ‘de feiten’ zijn.
We zetten een aantal
beweringen op een rij
en gaan op zoek naar
de onderbouwing.

Leo van Raaij
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In Twente is de
windsnelheid op
140 meter maar
iets minder dan
in Zeeland

Wie een molen wil bouwen, is
verplicht gegevens te leveren over
de te verwachten gemiddelde
windsnelheid op een locatie.
Wat blijkt? Aan de A35 bij het
knooppunt Buren waait het op
140 meter hoogte gemiddeld circa
7,19 meter per seconde. In Zeeland, in windpark Krammersluizen, waait het op die hoogte gemiddeld 7,98 meter per seconde.
Een verschil dus, van ongeveer 0,8
meter per seconde. Conclusie: het
waait net over de grens in Duitsland net zo hard als in Twente. En
in Zeeland waait het iets harder.

de Twentse energiestrategie klaar
zijn.

Enschede
Waar gaat het ook al weer
over?

Hoewel er nog steeds mensen zijn
die niet geloven dat de aarde opwarmt door toename van broeikasgassen in de atmosfeer, is dat
in brede wetenschappelijke kring
afdoende aangetoond. De opwarming leidt tot een klimaatverandering die wereldwijd grote negatieve gevolgen heeft. De noodzaak
tot beperken van de uitstoot van
het broeikasgas CO2 is aldus evident. Dat kan op verschillende
manieren, bijvoorbeeld door voor
opwekking van elektriciteit of
warmte geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen als
steenkool, aardgas en aardolie. Dit
is de energietransitie.

‘Windmolens zijn belangrijk
voor een bijdrage aan de
energietransitie’

De opgave om geen aardgas,
steenkool en aardolie meer te gebruiken is enorm en omgeven
met onzekerheden. Hoe het energiesysteem van de toekomst er
precies uit komt te zien, weet nog
niemand. Maar het doel is wel geformuleerd: over iets meer dan 10
jaar moet 50% van onze elektriciteit duurzaam worden opgewekt.
Nu is dat 15%. Zon en wind bieden de beste kansen, omdat die
technologie al ver ontwikkeld is.
En dan vooral wind: een windmolen vraagt relatief weinig
ruimte en levert veel meer energie dan zonneparken.
‘Het is niet nodig op land windmolens te plaatsen. Op zee is
ruimte genoeg’

Ook op zee is niet genoeg ruimte
om aan de energievraag van de
toekomst te kunnen voldoen. Dat
blijkt uit de studie Ruimtelijke
Verkenning Energie en Klimaat,
die voor het opstellen van het Klimaatakkoord werd uitgevoerd.
De zee lijkt onmetelijk groot en
leeg, maar ook daar zijn gebieden
die uitgesloten worden, zoals natuurgebieden, militaire oefengebieden en er moet rekening worden gehouden met scheepvaart.
Hoe de mix van zon- en windenergie op land eruit komt te
zien, wordt in Regionale Energiestrategieën uitgewerkt. De gemeenten in de Regio Twente
moeten daar afspraken over maken. In de loop van het jaar moet
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‘Het waait in Twente niet hard
genoeg’

De oorsprong van deze bewering
lijkt te liggen in de provinciale
omgevingsvisie, waar een kaartje
bij zit van ‘kansrijke zoekgebieden’ voor windenergie. De kansrijke zoekgebieden zijn de groene
vlakjes. Voor bijna heel Twente
gelden landschappelijke beperkingen. Dat wekt de indruk dat
een groot deel van Overijssel niet
‘kansrijk’ is voor een flinke bries.
Een kaartje met de geografische
verdeling van windmolens in
Duitsland en Nederland geeft een
ander, interessant beeld.
Elk rood stipje is een windmolen.
De grens tussen Duitsland en Nederland kleurt rood, omdat aan de
Duitse zijde veel windmolens
staan. Aan Nederlandse zijde van
de grens valt het ontbreken van
rode stipjes juist op. Waait het in
Gronau en Gildehaus harder dan
in Enschede en De Lutte? Een
kaartje met ‘grensoverschrijdende’ windsnelheden maakt
duidelijk wat we eigenlijk wel
weten: een paar stappen in Duitsland waait het niet plotseling harder.
Maar dan kan het nog wel zo zijn
dat het ‘kansrijk’ in de Overijsselse Omgevingsvisie bedoeld is
in vergelijking met bijvoorbeeld
Zeeland, waar het veel harder
waait. Want dat weet iedereen.
Toch? Dat is te controleren op de
‘windviewer’ van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
(RVO). Dit is de instantie die subsidies verstrekt voor windmolens.
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‘De windmolens in Twente leveren te weinig elektriciteit’
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‘Windmolens draaien vooral op
subsidie’

Die 0,8 meter per seconde die het
gemiddeld in Twente minder
hard waait dan in Zeeland, lijkt
niet veel. Maar het kan best zijn
dat het veel uitmaakt voor de
elektriciteitsproductie. Een gemiddelde zegt namelijk niet alles.
Wanneer het minder hard waait
dan 3 meter per seconde, gaan bepaalde molens bijvoorbeeld helemaal niet draaien. Andere draaien
vanaf 2 meter per seconde. Dat
heet de ‘cut-in wind speed’.
Adviesbureau Pondera berekende
bij de vergunningaanvraag voor
een windmolen op het industrieterrein Zenkeldamshoek in Goor,
dat een windmolen op die plek
gemiddeld 6% van de tijd stil staat
door gebrek aan wind. Van windmolens is daarnaast bekend hoeveel energie ze leveren bij een bepaalde windsnelheid. Een molen
als de Vestas V136 levert bij gemiddeld 7 meter per seconde zodoende ongeveer 14 miljoen
kWh. Dat is evenveel elektriciteit
als een zonnepark van 14 hectare 21 voetbalvelden groot - opwekt,
genoeg voor circa 4.000 huishoudens. Conclusie: de bewering dat
de Twentse windmolens te weinig elektriciteit leveren is onjuist.

Al leveren windmolens veel energie, het moet nog wel ‘uit’ kunnen. Voor bijna geen enkele vorm
van duurzame energieopwekking
geldt echter dat deze commercieel
rendabel is. Vandaar dat de overheid subsidies verstrekt, ook aan
exploitanten van windmolens.
Niet voor de bouw zelf, wel voor
de opgewekte elektriciteit. De
hoogte van de subsidie hangt af
van de marktprijs die de exploitant voor de stroom krijgt. Maar
ook van vooraf vastgestelde minimum- en maximumprijzen per
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et hard genoeg’

molens in Twente
opgewekte kWh. Stijgt de
marktprijs, dan wordt minder
subsidie uitgekeerd.
De subsidie komt achteraf, gedurende een periode van 15 jaar. De
molens bij Buren kunnen zo
maximaal 4,5 miljoen euro per
molen uitgekeerd krijgen. Uitgaande van de prijzen uit 2018 is
dat echter fors minder. Dan zouden deze molens gesteund worden met elk 161.000 euro per jaar.
Dat is over een periode van 15
jaar 2,4 miljoen euro per windmolen, dus niet 4,5 miljoen. Overigens, de elektriciteitsprijs
schommelt enorm: in 2018 tussen de 3,8 en 6 cent per kWh.
Tussen 2003 en 2018 was de gemiddelde elektriciteitsprijs 4,7
cent per kWh. Conclusie: de bewering dat de windmolens bij
Buren 4,5 miljoen euro subsidie
krijgen kan waar zijn, maar
waarschijnlijk is het minder.
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‘Geluid van windmolens is hinderlijker dan vliegverkeer en in
de wijde omtrek goed te horen’

Het geluid van windmolens is
een van de meest heikele onderwerpen in de de discussie over
windenergie. De stelling hierboven is van de actiegroep Buren
tegen windmolens en is vooral
gebaseerd op een artikel van dr.
Frits van den Berg, destijds verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Het artikel is echter
al 13 jaar oud en er is sindsdien
wel wat veranderd. Op de website van het RIVM valt te lezen
dat aan windmolens voortdurend wordt gesleuteld om de geluidsproductie te verminderen.
Het toerental kan tegenwoordig
omlaag worden gebracht, de
bladvorm is gewijzigd en er worden op de bladen extra voorzieningen aangebracht die het geluid reduceren. Maar geluid maken ze nog steeds. Daarvoor geldt
wel een wettelijk maximum,
waaraan windmolens moeten
voldoen. Dat maximum is voor
de nacht strenger dan voor de
dag, wanneer het geluid van de
molens meestal ‘verdwijnt’ in
het achtergrondgeluid van bijvoorbeeld een snelweg.
Nederlands onderzoek laat zien
dat het geluid van windturbines
geen invloed heeft op problemen
met in slaap vallen, maar wel op
doorslapen. Een toename in geluidniveau tot boven ongeveer 45
decibel hangt samen met een
grotere kans op wakker worden.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan slaapver-

storing optreden bij een gemiddeld geluidniveau op de gevel ’s
nachts, van 40 decibel en hoger.
De geluidnorm in Nederland
voor de nacht is maximaal 40 decibel. Volgens de website lichtbeeldengeluid.nl is 40 decibel
vergelijkbaar met ‘huiskamer,
slaapkamer, rustig kantoor, rustige woonbuurt, vogels bij zonsopkomst, zacht geroezemoes in
een klas’. Conclusie: windmolens maken ‘lawaai’, maar een
vergelijking met vliegtuiglawaai
is misplaatst.
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‘Wetenschappelijke onderzoeken: Windturbines maken ziek.’

De claim dat windmolens ziek
kunnen maken, is afkomstig van
onder anderen de Portugese professor Mariana Alves-Pereira.
„Langdurige blootstelling aan
het laagfrequent geluid leidt tot
onherstelbare schade aan hart en
bloedvaten. Het fenomeen staat
bekend als Vibroacoustic Disease
(VAD) en heeft ernstige tot dodelijke gevolgen”, beweert AlvesPereira. Ook wordt verwezen
naar diverse andere wetenschappelijke studies. Toch is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs
voor een verband tussen het geluid van windmolens en de gezondheid van omwonenden. Dat
zeggen twee Nederlandse wetenschappers, die alle onderzoeken naar en publicaties over
windturbinegeluid bekeken tussen 2009 en 2017. De wetenschappers zijn Irene van Kamp,
epidemioloog en psycholoog bij
het RIVM, en natuurkundige
Frits van den Berg, specialist in
beleving van geluid van windmolens. Inderdaad dezelfde Van
den Berg die Buren tegen Windmolens aanhaalt met zijn publicatie uit 2006. Het RIVM zegt bovendien op haar website dat ook
effecten op de gezondheid van
zogenoemd laagfrequent geluid
‘vanuit wetenschappelijke literatuur niet aannemelijk wordt geacht of onvoldoende aangetoond’. Wat wél wetenschappelijk is aangetoond, is dat mensen
door geluid van windmolens
chronische hinder ervaren of het
gevoel dat de kwaliteit van de
leefomgeving afneemt. En dat
kan zeker een negatieve invloed
kan hebben op de gezondheid en
het welbevinden. Conclusie:
windmolens maken niet ziek,
maar stress als gevolg van de nabijheid van windmolens kan de gezondheid beïnvloeden.
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