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Samenvatting
Inleiding
Het gebruik van wind als energiebron staat wereldwijd volop in de belangstelling in de strijd tegen
klimaatverandering, ook in Nederland. Tegelijkertijd is het verrijzen van steeds meer
windturbines in het landschap een doorn in het oog voor velen en zorgen de turbines voor een
behoorlijke claim op de steeds schaarser wordende ruimte. Windenergie-ontwikkeling heeft
technisch gezien het meeste potentieel om op korte en middellange termijn in de vraag naar
duurzame energie te voorzien. Sociale factoren hebben de inbedding van windenergie in de
bestaande energiehuishouding echter moeilijker laten verlopen dan van te voren werd verwacht.
Er is geen gebrek aan wind in Nederland om een fors aandeel van het energiegebruik op te
wekken met windturbines. Toch is er weinig succes geboekt door private partijen en overheid bij
het faciliteren van deze ontwikkeling. Weliswaar heeft de overheid de afgelopen decennia op een
aantal terreinen met succes gereageerd op een aantal milieuproblemen. In het geval van
windenergie-ontwikkeling blijkt legitimatie en draagvlakverwerving voor het beleid een uiterst
lastige opgave. Deze vorm van ecologische modernisering is strijdig met bestaande belangen en de
bestaande maatschappelijke structuur en ordening. Bovendien zorgt het gegeven dat
beleidsprocessen op meerdere niveaus zijn georganiseerd en er verschillende beleidsvelden van
invloed zijn ook voor problemen. Uit eerder onderzoek is duidelijk geworden dat de problemen in
belangrijke mate zijn gelegen in beleidsprocessen op lokaal niveau. Op dat niveau moeten er
geschikte locaties worden gevonden, toestemming van de gemeentelijke overheid worden
verkregen en moeten initiatiefnemers bereid zijn om in windenergie te willen investeren.
Bovendien is er maatschappelijke verandering op lokaal niveau noodzakelijk. Het erkennen van de
energie- en klimaatproblematiek en het omvormen van bestaande instituties in het verlengde
daarvan is een politieke afweging, die ook op lokaal niveau expliciet moet worden gemaakt om
daarin succesvol te zijn.
Dat proces blijft aandacht vragen. Ondanks de moeizame integratie van windenergie-opwekking
in de energiehuishouding de afgelopen decennia, blijft het energie- en klimaatbeleid van de
rijksoverheid namelijk veel belang hechten aan deze vorm van duurzame energie. Het opgesteld
vermogen aan windturbines moet in 2012 zijn verdubbeld ten opzichte van het niveau in 2008 als
het aan de rijksoverheid ligt. Er is ambitie om in 2020 twintig procent van het energiegebruik te
winnen uit duurzame energiebronnen. Nederland wil één van de duurzaamste en efficiëntste
energievoorzieningen in Europa ontwikkelen. Deze scriptie beoogt in deze context een nieuw
licht te laten schijnen op de beleidscontext waarin windenergie-ontwikkeling tot stand komt,
waarbij het zwaartepunt van de analyse is gericht op het lokale beleidsniveau. In het onderzoek is
in de gemeente Reimerswaal, gelegen in de provincie Zeeland, twintig jaar ontwikkeling van
windenergiebeleid bestudeerd, waarbij zowel is gekeken naar lokale invloedsfactoren als ook naar
beïnvloeding door op hogere schaalniveaus gelegen bovenlokale factoren. Daarmee wordt
geprobeerd om een antwoord te vinden op de vraag welke veranderingen er nodig zijn om het
potentieel aan windenergie in Nederland beter te benutten.

Beleidsarrangementenbenadering
Beleid komt in de moderne samenleving niet meer tot stand door doelrationele besluitvorming,
maar wordt door de toegenomen complexiteit in belangrijke mate beïnvloed door de werking van
instituties. Lokale investeringsbeslissingen, plaatsingsprocessen en sociale acceptatie met
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betrekking tot windenergie-ontwikkeling worden beïnvloed door een complexe verzameling van
interdependente variabelen die geworteld zijn in institutionele arrangementen. In het perspectief
van de beleidsarrangementenbenadering bestaan deze variabelen uit regels, machtsverhoudingen,
netwerken van actoren en discoursen in een beleidsveld. Een beleidsarrangement verwijst naar de
tijdelijke stabilisering van deze factoren in een beleidsdomein op een bepaald niveau van
beleidsvoering. Als reactie op een veelal bestuurskundige analyse van beleidsprocessen aan het
einde van de 20e eeuw vormt de beleidsarrangementenbenadering geen nieuwe theoretische
invalshoek maar combineert het bestaande benaderingen om een middenpositie te zoeken tussen
enerzijds het strategisch handelend gedrag van actoren en anderzijds de van invloed zijnde
structurele ontwikkelingen op de beleidsvorming. In de bestaande literatuur over windenergieontwikkeling wordt veelvuldig verwezen naar (delen van) institutionele arrangementen als
oorzaak achter de moeizame groei van windenergie. Het beleidsarrangement als theoretisch
perspectief – in samenhang met de beïnvloeding door bovenlokale institutionele variabelen – is
dan ook geschikt geacht om de belemmeringen en mogelijkheden voor windenergie-ontwikkeling
in de praktijk beter te kunnen begrijpen. Bovendien kan met een dergelijke institutionele analyse
het verloop van beleidsprocessen niet alleen beter worden begrepen en worden verklaard, maar
kan ook een voorspelling worden gedaan over het toekomstig verloop daarvan. Een verkenning
naar eerder sociaal wetenschappelijk onderzoek laat zien dat belemmeringen voor windenergieontwikkeling zijn gerelateerd aan:
•
•

•
•
•
•

de mogelijkheden die worden geboden aan voor- en tegenstanders om te participeren in
beleidsontwikkeling en beleidsprocessen;
de manier waarop er door de overheid en initiatiefnemers met de lokale gemeenschap
wordt gecommuniceerd en er voordeel wordt gecreëerd voor de lokale gemeenschap met
de komst van windenergieopwekking;
de mogelijkheden die door het arrangement worden geboden voor lokale initiatiefnemers
om windenergie te ontwikkelen;
de houding en het handelen van de gemeentelijke organisatie en politiek;
de invloed van discours- en discours-coalities van voor en tegenstanders van windenergieontwikkeling;
Bovenlokale factoren, zoals de spelregels die zijn gerelateerd aan de organisatie van de
energiehuishouding en aan de ruimtelijke ordening en de (financiële)
stimuleringsinstrumenten die worden geboden vanuit de overheid.

Ecologische
Ecologische modernisering
Een cruciaal element van de beleidsarrangementenbenadering is de koppeling van dynamiek in
het arrangement aan meer structurele maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder aan
politieke modernisering. Als reactie op het afwijzen van een doelrationeel beleidsperspectief komt
politieke modernisering tot uiting in de toepassing van nieuwe sturingsopvattingen, die met elkaar
gemeen hebben dat overheidscentrisme en top-downsturing worden ingewisseld voor een
sturingstijl waarbij de overheid niet langer als dirigent optreedt, maar meer opereert als een
onderhandelaar of facilitator. Beleid is daarmee niet langer een van bovenaf opgelegd plan, maar
(idealiter) een open, complex en interactief proces, waarin alle doelgroepen participeren en naar
gezamenlijke oplossingen streven. Maar er zijn natuurlijk naast politieke modernisering meer
maatschappelijke ontwikkelingen aan te duiden. Windenergie-ontwikkeling manifesteert zich in
Nederland en omliggende landen als een vorm van ecologische modernisering. Met het begrip
‘ecologische modernisering’ duidt de milieusociologie op de ideologie en het discours achter de
ontwikkeling van windenergie en het verduurzamen van de energiehuishouding. Ecologische
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modernisering staat voor een decentrale aanpak, waarbij het de markt wordt toevertrouwd om te
komen met flexibele en kosteneffectieve oplossingen voor milieuproblemen. De liberale
markteconomie wordt in staat geacht om duurzame ontwikkeling te bereiken door kapitalisme en
industrialisering te vergroenen. Ecologische modernisering biedt daarmee een win-win situatie
door economische groei te ontkoppelen van de milieuproblematiek. Daarnaast betekent
ecologische modernisering een heroverweging van bestaande interactiepatronen. Ecologische
modernisering begint met de acceptatie van de ecologische crisis en het zoeken van oplossen voor
de problemen die hieraan zijn gerelateerd. Daarmee wordt de tegenstelling tussen milieubeweging
en de overheid opgeheven en wordt hetzelfde doel nagestreefd. Ecologische modernisering sluit
belangengroeperingen en in mindere mate ook burgers niet langer buiten, maar creëert juist
ruimte voor deze actoren om te participeren in de beleidsvorming.
Ten aanzien van ecologische modernisering wordt een zwakke en een sterke variant
onderscheiden. In de zwakke variant is het beleid gericht op technische herstructurering van de
energiehuishouding, waarbij de besluitvorming een technocratisch karakter kent en is ingegeven
door politieke, wetenschappelijke en economische elites. In de sterke variant wordt daarentegen
gezocht naar diepere structurele transformaties in de markt, overheid en sociale sfeer en de
relaties daartussen, teneinde het sociaal leren in relatie tot het verduurzamen van de
energiehuishouding te bevorderen. Idealiter zijn beleidsprocessen transparant en democratisch en
open voor alle belanghebbenden om in te participeren.

Conceptueel model
Op grond van de theoretische uitgangspunten is een conceptueel model gemaakt. In dit model zijn
de concepten uit het theoretisch kader met elkaar in verband gebracht, waarmee de
veronderstelde relaties tussen de concepten en de hieruit voortvloeiende variabelen zichtbaar
worden. Uitgangspunt is dat de institutionele variabelen in een beleidsarrangement zijn ontstaan
door de interactie tussen de actoren die een rol spelen in de beleidsprocessen op het lokale niveau
en de daaruit voortkomende besluitvorming en beleid. Die interactie vindt zelden plaats in één
setting, maar is verspreid over meerdere settingen, die verschillende vormen kunnen hebben.
Besluitvorming, resulteert in beleid, dat op basis van een bepaalde probleemdefinitie doelen en
instrumenten formuleert. De institutionele variabelen zijn verweven met elkaar en vormen samen
het beleidsarrangement. Conceptueel zijn er vier dimensies te onderscheiden: actoren en hun
coalities, de verdeling van hulpbronnen, de vigerende spelregels en de strijdende discoursen. In de
praktijk zijn de variabelen uit de vier dimensies echter onlosmakelijk met elkaar verweven. Deze
verwevenheid zorgt ervoor dat een verandering van één van de dimensies in de regel leidt tot een
verandering van de andere dimensies, hoewel daarop uitzonderingen mogelijk zijn.
Naast institutionele variabelen in de locale context zijn er evenwel bovenlokale institutionele
variabelen en fysieke en materiële randvoorwaarden die van invloed zijn op het te onderzoeken
beleidsveld en beleidsuitkomsten structureren. Bovenlokale institutionele variabelen
onderscheiden zich van de lokale institutionele variabelen, omdat ze niet het resultaat zijn van de
interactie tussen de actoren in het lokale beleidsveld en vrijwel niet te beïnvloeden zijn door de
lokale actoren. Bovenlokale institutionele variabelen worden gevormd onder invloed van
beleidsarrangementen op een ander (meestal hoger) schaalniveau. Met fysieke en materiële
randvoorwaarden wordt gedoeld op invloedsfactoren die windenergie-ontwikkeling beïnvloeden
en niet zijn gelegen in de lokale of bovenlokale institutionele variabelen. Tot slot wordt
veronderstelt dat de beleidsprocessen onder invloed staan van meer structurele maatschappelijke
ontwikkelingen gerelateerd aan ecologische modernisering.
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Resultaten
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeentelijke organisatie, direct
belanghebbenden en initiatiefnemers binnen de lokale context de belangrijkste actoren zijn. De
provincie en de rijksoverheid structureren middels bovenlokale beïnvloeding evenwel de
ontwikkeling van windenergie op lokaal niveau. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn
meerdere actoren aanwezig die van invloed zijn op het windenergiebeleid: de ambtelijke
organisatie, het college van Burgemeester en Wethouders (B & W) en de gemeenteraad.
Windenergieprojecten komen tot stand in acht conceptueel van elkaar te onderscheiden ronden.
In elke ronde vindt besluitvorming plaats en elke ronde heeft zijn eigen spelregels. Stapsgewijs
wordt de realisatie van een windpark na ieder succesvol doorlopen ronde steeds concreter. Het
kan zo zijn dan rondes tegelijkertijd worden doorlopen, of dat er een andere volgorde wordt
gekozen dan hier is gehanteerd. De analyse toont dat de meeste projecten stranden in de eerste
ronde waarin er planologische medewerking aan het wijziging van het bestemmingsplan
(principeverzoek) gemeente + goedkeuring provincie moet worden verkregen. Strijdigheid met
zowel het gemeentelijke en provinciale ruimtelijke beleid hoeft echter niet altijd een belemmering
te zijn voor een nieuw windpark. In het onderzoek komt naar voren dat zowel gemeente als
provincie haar regels hebben veranderd onder invloed van een concreet initiatief voor nieuwe
windturbines.
Het provincie- en gemeentebestuur zijn zeer nauw betrokken bij de planning van
windenergieprojecten. Wat dat betreft is windenergie-ontwikkeling een voorbeeld voor de
representatieve democratie. Er is geen vierde macht die achter de schermen het beleid bepaalt. De
formele en juridische zeggenschap van de gemeenteraad en het college vormt hierdoor een zeer
belangrijke hulpbron in het arrangement. In Zeeland is windenergie-ontwikkeling door het
provinciebestuur aangemerkt als provinciaal belang. Omdat windenergie een kerntaak is van de
provincie zou men kunnen denken dat het bestuur van de provincie gemeenten overrulet, maar
daarvan is in werkelijkheid geen sprake. Onder invloed van de bestuurscultuur in Zeeland maakt
het provinciebestuur geen gebruik van haar formele bevoegdheden voor het stimuleren van
windenergie. Daarmee prevaleren bestaande belangen boven ecologische modernisering.
Tegenstanders die vanuit een nimby standpunt opereren zijn beter georganiseerd en weten de
publieke opinie en daarmee ook de lokale politiek in hun voordeel te beïnvloeden. Waarom het in
een paar uitzonderlijke gevallen wel lukt om de lokale politiek vóór een initiatief te laten
stemmen hangt samen met de bijzondere machtspositie van deze spelers. Wat naast de lokale
politiek-bestuurlijke context opvalt, is de invloed van de verschillende betrokken beleidsvelden op
de beleidsvorming. Zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau krijgt het windenergiebeleid
vorm in het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening, waar op rijksniveau het windenergieontwikkelingsbeleid een energie- en klimaatbeleidsvraagstuk is, Dit verklaart waarom het
windenergiebeleid op rijksniveau een taakstellend karakter heeft (klimaat- en
energieoverwegingen bepalen de doelstellingen voor windenergie-ontwikkeling), terwijl op
regionaal niveau inpassingsoverwegingen bepalend zijn voor de windenergiedoelstellingen.
Binnen de discoursdimensie in de onderzochte casus vormt het inpassingdenken versus het
doelgericht denken over windenergie een belangrijk hoofdthema. Het doelgericht denken stelt het
energie- en klimaatvraagstuk en daaraan gerelateerde taakstelling voor windenergie-ontwikkeling
uit het rijksoverheidsbeleid centraal. De vraag is niet óf de taakstelling moet worden nagestreefd,
maar hóe het noodzakelijke vermogen moet worden gerealiseerd. Het doelgericht denken is
geworteld in een sterke onderkenning van de klimaatproblematiek en de daaraan ten grondslag

5

liggende antropogene oorzaken. Weliswaar zo goed mogelijk planologisch afgewogen, moeten
andere belangen wijken voor windturbines als dat niet anders kan. Op de locaties die voldoen aan
de vestigingscriteria moeten ruimtelijke voorwaarden voor grootschalige windenergieontwikkeling worden geschapen, waar nodig met geëigende herinrichtingmaatregelen. Binnen het
inpassingdiscours is een dergelijke benadering ondenkbaar. Dat hing samen met het steeds hoger
worden van windturbines, waardoor de landschappelijke inpasbaarheid op steeds minder plaatsen
mogelijk werd geacht door de visuele complicaties die dat met zich mee zou brengen. Binnen het
inpassingdenken is niet de taakstelling leidend, alswel de inpasbaarheid van de turbines in het
bestaande landschap. Windturbines moeten kunnen wegvallen tegen achterliggende andere
verticale elementen in het landschap, ofwel een duidelijke relatie hebben met andere elementen
in het landschap, zoals een bedrijf dat veel elektriciteit nodig heeft voor de bedrijfsvoering of een
grootschalig infrastructureel werk. Daarnaast moet de hinder voor omwonenden aanvaardbaar
zijn en wordt herinrichting als een te grote ingreep ervaren om windenergie-ontwikkeling te
faciliteren. De belangrijkste uitdrager van het inpassingdiscours in de jaren negentig waren
gemeenten, zo ook de gemeente Reimerswaal. Het doelgerichte discours institutionaliseerde in die
periode in het beleid van de provincie. Waar het doelgerichte discours in haar story-line bijna het
gehele grondgebied van de gemeente Reimerswaal geschikt achtte voor de bouw van
windturbines, was de gemeente slechts bereid om op enkele locaties medewerking te verlenen aan
de bouw van turbines met een hoogte hoger dan 45 meter. De twee discoursen stonden dan ook
diametraal tegenover elkaar.
Concentratie was al van begin af aan een belangrijk principe binnen het doelgerichte discour.
Door de hoge kosten van netinpassing en de bouw van een aansluitstation werd concentratie van
windturbines op een relatief klein aantal locaties als een noodzakelijke randvoorwaarde
beschreven om de taakstelling van 250 MW in het jaar 200 te kunnen bereiken. Bovendien werd
met concentratie versnippering in het landschap voorkomen, dat vanuit landschap-esthetische
overwegingen niet wenselijk werd geacht. Het inpassingdiscours was het niet oneens met het
concentratieprincipe als er dan toch windturbines moesten komen, maar trok wel de noodzaak
daarvan in twijfel door de taakstelling als “erg fors” te omschrijven.
Onder invloed van twee ontwikkelingen werd de tegenstelling tussen provincie en gemeente in de
loop van de tijd drastisch minder. Doordat windturbines ten eerste steeds hoger en efficiënter
werden, en daarmee de vermogens substantieel toenamen per turbine, was er veel minder ruimte
nodig dan tien jaar eerder om de taakstelling te halen. Hoewel het dus relatief makkelijker werd
om grote vermogens windturbines te plaatsen, werd opmerkelijk genoeg met het tweede
bestuursakkoord BLOW de taakstelling voor Zeeland verlaagd van 250 MW in het jaar 2000 naar
205 MW gerealiseerd vermogen in het jaar 2010. Met het verlagen van het ambitieniveau werd
het vanzelfsprekend makkelijker voor de provincie om aan haar taakstelling met de rijksoverheid
te voldoen. Hierdoor ontstond er omstreeks 2002 een discourscoalitie tussen provincie en
gemeenten, mede onder invloed van het aantreden van een nieuw college van Gedeputeerde
Staten. Ook maatschappelijke organisaties als de ZMF konden zich aansluiten bij die coalitie. Het
concentratieprincipe werd door de provincie geherdefinieerd. Concentratie ging ook uitsluiting
van andere (kleinschalige) projecten betekenen. Buiten de 4 meest sociaal-maatschappelijk
geaccepteerde locaties in de provincie (Zeehaventerreinen Terneuzen en Vlissingen, Neeltje Jans
en Kreekrak/Spuikanaal) werden nieuwe projecten in de open polderlandschappen niet meer
toegestaan. Deze visie, die op draagvlak kon rekenen van gemeenten, raakte geïnstitutionaliseerd
in het provinciale omgevingsplan 2006 – 2012 en in de daarop volgende de Provinciale
ruimtelijke verordening.
Er is een nieuwe discourscoalitie ontstaan, met een story-line die windturbines framet als
landschapsvreemde elementen die hinder veroorzaken voor de locale bevolking. Plaatsing moet
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dan ook zoveel mogelijk worden vermeden, tenzij turbines zonder (veel) weerstand kunnen
worden geplaatst. Alleen op zeehaventerreinen en langs grote infrastructurele werken is om die
reden ruimte voor windturbines. Landschap-esthetische overwegingen en hinderaspecten voor de
lokale bevolking bepalen het beleid. De urgentie van duurzame energie-opwekking in relatie tot
het energie- en klimaatvraagstuk speelt onder invloed van dit discours in de lokale context een
ondergeschikte rol. Windenergie moet worden afgewogen tegen andere vormen van duurzame
energie-opwekking en energiebesparing. Groei van windenergie-opwekking blijft mogelijk door
het opwaarderen van verouderde turbines en inbreiding met nieuwe turbines binnen de
concentratiegebieden. Het economisch belang van verdergaande windenergie-ontwikkeling wordt
in twijfel getrokken, met als belangrijkste genoemde nadelen de subsidie-afhankelijkheid en de
leveringsonzekerheid.

Conclusie
Op basis van de resultaten zijn de volgende negen belemmeringen voor windenergie-ontwikkeling
geformuleerd:
1. Geen volledige ecologische modernisering in het rijksbeleid
Al sinds het eerste Milieubeleidsplan is klimaatverandering als volwaardig milieuprobleem
onderkend in de energie- en klimaatbeleidsprogramma’s van de rijksoverheid. De analyse laat zien
dat de basisprincipes van ecologische modernisering daar onderdeel van uitmaken, maar dat het
discours niet op alle punten geïnstitutionaliseerd is geraakt in het beleid, ook niet in haar meest
zwakke vorm. Het vervuiler-betaalt-principe ontbreekt namelijk als belangrijk principe. De
kosten als gevolg van neveneffecten die zijn gerelateerd aan het gebruik van fossiele brandstoffen
voor de energievoorziening, kunnen nog in belangrijke mate worden afgewenteld op toekomstige
generaties. Gevolg is dat windenergie-ontwikkeling afhankelijk blijft van subsidies. Deze
subsidieafhanbkelijk wordt vervolgens op lokaal niveau als argument gebruikt om de noodzaak
van meer vermogen aan windturbines in twijfel te trekken. Deze manier van framen leidt er
vervolgens tot negatieve belevingswaarde ten aanzien van de komst van turbines in het landschap,
omdat turbines niet als nuttige bouwwerken worden beschouwd.
2. Beperkte betrokkenheid gemeenten
gemeenten in beleidsvorming klimaatklimaat- en energiebeleid rijksoverheid
Omdat gemeenten niet werden betrokken bij het tot stand komen van de uitgangspunten van het
klimaat- en energiebeleid, ontbrak het in de beginperiode gelijk aan draagvlak om de beschikbare
ruimte voor windenergie mogelijk te maken in de bestemmingsplannen. De beperkte
betrokkenheid heeft ertoe geleid dat de gemeente buiten het kennisdomein is gebleven,
waarbinnen het klimaat- en energiebeleid vorm heeft gekregen. De rijksoverheid heeft provincies
van begin af aan als belangrijkste onderhandelingspartner beschouwd. Dat had tot gevolg dat
lokale actoren enigszins verrast werden door de beleidsdoelstellingen begin jaren negentig, en
vervolgens de geloofwaardigheid en uitvoerbaarheid van de gekozen doelstelling in twijfel
trokken.
3. Beperkte institutionalisering uitgangspunten klimaatbeleid bij provincie en gemeente
De rijksoverheid hanteert netwerksturing als belangrijkste sturingsstrategie. De afspraken met de
relevante doelgroepen (energiebedrijven, provincies) kwamen via onderhandeling met de partijen
die zich in het netwerk bevonden tot stand. In plaats van juridische middelen zijn veelal
communicatieve instrumenten gebruikt om in te spelen op de motivatie van de betrokken actoren,
zoals het afsluiten van convenanten, het geven van facilitaire ondersteuning en het stimuleren van
demonstratieprojecten. De gemaakte afspraken zijn in het verleden nooit juridisch vastgelegd,
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waardoor klimaatbeleid geen kerntaak is geworden van de lagere overheden. Weliswaar zijn
gemeenten en provincies zich enigszins vrijwillig gaan inspannen op het gebied van energie- en
klimaatbeleid. Maar welbeschouwd zijn die inspanningen dusdanig beperkt gebleven dat daardoor
niet meer windturbines zijn gebouwd, dan er in de onderzochte casus zonder die inspanningen tot
ontwikkeling gekomen zou zijn.
4. Geen hiërarchische sturing door het middenbestuur
Provincies hebben al decennialang instrumenten om gemeenten te dwingen om in
bestemmingsplannen ruimte te bieden voor de bouw van windturbines. Er is door de provincie
Zeeland nooit formeel ingegrepen toen de doorvertaling van streekplan naar bestemmingsplan
uitbleef. Daarentegen is de provincie sinds het begin van het nieuwe millennium juist intensiever
gaan samenwerken met gemeenten. De coalitie tussen provincie- en gemeentebestuur heeft ertoe
geleid dat de windenergie-ambities van het middenbestuur naar beneden werden bijgesteld.
5. Hegemonie van het inpassingdiscours
Het inpassingdiscours heeft het doelgerichte discours in de jaren negentig verdrongen en heeft in
het nieuwe millennium hegemonie verworven in de onderzochte casus. Zowel de gemeente als de
provincie onderschrijven als belangrijkste actoren in het beleidsveld de uitgangspunten en deze
zijn geïnstitutionaliseerd in het gemeentelijke bestemmingsplan en de Provinciale ruimtelijke
verordening.
6. Beperkte samenwerking propro-windenergiediscour
Initiatiefnemers werken op lokaal en regionaal niveau niet structureel samen om het ruimtelijke
beleid voor windenergie van provincie/gemeente te beïnvloeden. Het ontbreekt in het
arrangement aan actoren, bijvoorbeeld een belangenorganisatie, die andere actoren ervan weet te
overtuigen dat verdergaande windenergie-ontwikkeling nuttig is, ook afgewogen tegen andere
vormen duurzame energieopwekking (inclusief kernenergie) en in relatie tot de energie- en
klimaatproblematiek. Tegenstanders die vanuit een nimby standpunt opereren zijn beter
georganiseerd en weten de publieke opinie en daarmee ook de lokale politiek in hun voordeel te
beïnvloeden.
7. Hulpbronnen
Hulpbronnentekort
ulpbronnentekort initiatiefnemers
Het provincie- en gemeentebestuur zijn zeer nauw betrokken bij de planning van
windenergieprojecten. De formele en juridische zeggenschap van de gemeenteraad en het college
vormt hierdoor een zeer belangrijke hulpbron in het arrangement. In de lokale politiek prevaleren
bestaande belangen boven ecologische modernisering. Waarom het in een paar uitzonderlijke
gevallen wel lukt om de lokale politiek vóór een initiatief te laten stemmen hangt samen met de
bijzondere machtspositie van deze spelers. De financiële hulpbronnen, kennis, productiemiddelen
en legitimiteit blijken het succes te bepalen van initiatiefnemers.
8. Complexiteit spelregels en schaarse ruimte
Windturbines hebben een behoorlijke impact op de omgeving. Deze impact heeft tot gevolg dat er
voor de ontwikkeling van een windpark rekening gehouden moet worden met een breed scala aan
toestemmingsstelsels, normen en regels die de impact op de omgeving reguleren. Daarnaast vergen
windparken grote en vooralsnog subsidieafhankelijke investeringen. Door de rijksoverheid zijn
een aantal wettelijke kaders de laatste jaren gedereguleerd en vereenvoudigd (zogenaamde
modernisering van VROM-regelgeving). Daarnaast is geprobeerd met de Crisis en herstelwet de
bouw van windparken te bevorderen. Het samenvoegen van procedures levert gemak op voor
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initiatiefnemers, maar op basis van deze analyse kan worden gesteld dat het de ontwikkeling van
windparken niet noemenswaardig zal beïnvloeden. De belemmeringen door de institutionele
factoren zoals die hierboven zijn beschreven blijven bestaan. Weliswaar zijn procedures
vereenvoudigd, windenergie-ontwikkeling blijft een subsidieafhankelijk meerjarenplan,
waartegen bezwaar en beroep door eenieder mogelijk is en waartegen de gemeenteraad op
meerdere momenten in het proces een veto kan uitspreken. Het verleggen van het bevoegd gezag
van gemeente naar provincie door de Crisis- en herstelwet lost dat probleem in Zeeland niet op.
Onder invloed van het inpassingdiscours zal de provincie evenmin nieuwe initiatieven buiten de
concentratiegebieden ondersteunen, tenzij een gemeente daar welwillend tegenover staat.
9. Belemmeringen
Belemmeringen voor het lokale energiebedrijf
Een lokaal energiebedrijf heeft potentie om een bijdrage te leveren aan een betere benutting van
het windenergiepotentieel. Als tegenhanger van centrale energie-opwekking biedt een lokaal
energiebedrijf actoren uit de gemeenschap de ruimte om mede te investeren in het opwekken van
windenergie en het afnemen daarvan. Daarmee wordt het sociaal leren over energie-opwekking in
de lokale context bevorderd en ontstaat er naast het gemeenschappelijke doel van windenergieopwekking evenwel een lokaal belang, hetgeen de acceptatie van de nadelen van de komst van
windturbines kan compenseren. Ondanks deze voordelen, wordt de ontwikkeling van lokale
energiebedrijven in de huidige institutionele ordening van rijkswege belemmert, doordat
onbeperkt salderen niet mogelijk is en er eveneens over de eigen geproduceerde elektriciteit
energiebelasting en BTW moet worden betaald. Om deze financiële redenen hebben lokale
energiebedrijven moeite om te concurreren met grootschalige centrale (duurzame) energieopwekking.

Aanbevelingen
Om het potentieel aan windenergie-opwekking beter te benutten zijn verschillende
veranderingen denkbaar. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich maatregelen die zijn
gericht op de inzet van meer hiërarchische sturing door de bovenlokale overheden. Aan de andere
kant van het spectrum zijn maatregelen denkbaar die decentrale sturing voorstaan. De
onderzoeksresultaten geven aanleiding te pleiten voor een mix van deze instrumenten.
Onderzoek een wettelijke inspanningsverplichting voor lagere overheden
Maak de lagere overheden mede probleemhouder op het gebied van de klimaatverandering. De
belangrijke positie van deze partijen in het beleidsarrangement legitimeert een wettelijke
inspanningsverplichting. Onderzoek de mogelijkheden om de inzet van lagere overheden juridisch
bindend te maken.
Creëer institutionele capaciteit door in te zetten op sterke ecologische modernisering op regionaal
niveau
Probeer met deze hiërarchische sturing geen specifieke maatregelen op te leggen, maar juist een
proces te initiëren waarin sociaal leren een rol speelt. Verlang van provincies en gemeenten een
evenredige bijdrage aan de rijksdoelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzame
energie-opwekking. Zorg dat zij met elkaar gaan bouwen aan een energie- en klimaatvisie, maar
laat ze vrij in de uitwerking daarvan. Beschouw windenergie-ontwikkeling niet als doel, maar als
een middel om de noodzakelijke CO2-reductie te bereiken. Laat lagere overheden zelf kennis
maken met de voor- en nadelen van verschillende alternatieve technieken om energie op te
wekken. Kernenergie mag niet ontbreken in dat proces. Creëer institutionele capaciteit door de
lagere overheden de middelen te bieden om een dergelijke visie op te stellen. Biedt vervolgens ook
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structurele middelen aan om die visie uit te kunnen voeren. Zorg voor transparantie in het gehele
proces. Een top-down aanpak leidt niet tot de gewenste maatschappelijke acceptatie en
gezamenlijke aanpak van windenergie implementatie, noch geeft het de mogelijkheid om via
leerprocessen de lokale problematiek te verduidelijken en van onder af op te lossen. Oppositie
tegen de komst van windmolens moet worden opgelost op hetzelfde niveau waar het ontstaat.
Natuurlijk is technocratisch bestuur van bovenaf verleidelijk, maar zonder vermaatschappelijking
van de problematiek zal windenergie-opwekking, net zo goed als andere vormen van duurzame
energie-opwekking die enige negatieve impact hebben op de omgeving, problemen blijven
ondervinden met het vinden van draagvlak in de lokale context.
Probeer de subsidie-afhankelijkheid van windenergie op te heffen
Tot slot is het van belang dat de rijksoverheid blijft werken aan het maken van afspraken in
internationaal verband om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen. De afwezigheid
van dergelijke overeenstemming belemmert afzonderlijke staten om de milieukosten die
verbonden zijn aan energie-opwekking met fossiele brandstoffen te internaliseren in het
economische domein. Om die reden is windenergie-opwekking nog steeds subsidieafhankelijk,
hetgeen leidt tot een hoger investeringsrisico voor initiatiefnemers. Het sterk wisselen van
spelregels verboden aan subsidieverlening ligt daar mede aan ten grondslag. Bovendien is subsidieafhankelijkheid een sterk argument in het discours tegen verdere groei van windenergie. Tot slot
mag niet zonder meer worden aangenomen dat stijgende grondstofprijzen er op korte termijn voor
zullen zorgen dat windenergie ook zonder financiële stimuleringsinstrumenten in de markt kan
penetreren. Dat is misschien een aannemelijk scenario, maar het speelveld is dermate complex dat
alternatieve scenario’s ook zeker denkbaar zijn.
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1. Inleiding
Inleiding
“Today, any credible political-economic vision must address the challenge presented by ecological
problems. The environment can no longer be thought of as just one issue among many. Ecological
problems are sufficiently widespread and serious to constitute an acid test for all actual and
proposed political and economic arrangements, be they incremental or revolutionary” (John
Dryzek, 1994, p. 176).
Het gebruik van wind als energiebron staat wereldwijd volop in de belangstelling in de strijd tegen
klimaatverandering, ook in Nederland (VROM, 2008). Tegelijkertijd is het verrijzen van steeds
meer windturbines in het landschap een doorn in het oog voor velen en zorgen de turbines voor
een behoorlijke claim op de steeds schaarser wordende ruimte. Windenergie-ontwikkeling heeft
technisch gezien het meeste potentieel om op korte en middellange termijn in de vraag naar
duurzame energie te voorzien (Van Kuik et. al, 2008). Sociale factoren hebben de inbedding van
windenergie in de bestaande energiehuishouding echter moeilijker laten verlopen dan van te
voren werd verwacht (Wolsink, 2007b). Er is geen gebrek aan wind in Nederland om een fors
aandeel van het energiegebruik op te wekken met windturbines. Toch is er weinig succes geboekt
door private partijen en overheid bij het faciliteren van deze ontwikkeling (De Jong et. al, 2005).
Weliswaar heeft de overheid de afgelopen decennia op een aantal terreinen met succes gereageerd
op een aantal milieuproblemen. In het geval van windenergie-ontwikkeling blijkt legitimatie en
draagvlakverwerving voor het beleid een uiterst lastige opgave.
Ooit was Nederland een pionier op het gebied van windenergie-opwekking en vooruitstrevend in
het gebruik van wind als energiebron (Verbong, 2001). Tegenwoordig loopt ons land hierin
behoorlijk achter op een aantal andere West-Europese landen, met name Denemarken, Spanje en
Duitsland (Toke et al., 2008). Aan ambities heeft het niet gelegen. Al vanaf 1985 zijn er op het
gebied van windenergie-benutting in Nederland beleidsdoelen geformuleerd. Keer op keer
werden die doelstellingen om diverse redenen niet echter gehaald, (Wolsink, 2000). Zo
concludeert KEMA in 2002 dat 80 procent van de initiatieven op het gebied van windenergieontwikkeling op land in Nederland niet tot ontwikkeling komt (KEMA, 2002).
De oorzaak achter deze problemen is complex en daardoor moeilijk eenduidig vast te stellen. Vast
staat dat windenergie-ontwikkeling strijdig is met bestaande belangen en de bestaande
maatschappelijke structuur en ordening. Bovendien zorgt het gegeven dat beleidsprocessen op
meerdere niveaus zijn georganiseerd en er verschillende beleidsvelden van invloed zijn ook voor
problemen (Breukers, 2006). Uit eerder onderzoek is duidelijk geworden dat de problemen in
belangrijke mate zijn gelegen in beleidsprocessen op lokaal niveau (Agterbosch, 2006, Wolsink,
2000, Bosch en Van Rijn, 2008). Op dat niveau moeten er geschikte locaties worden gevonden,
toestemming van de gemeentelijke overheid worden verkregen en moeten initiatiefnemers bereid
zijn om in windenergie te willen investeren (Agterbosch et. al. 2004; 2009). Bovendien is er
maatschappelijke verandering op lokaal niveau noodzakelijk. Het erkennen van de energie- en
klimaatproblematiek en het omvormen van bestaande instituties in het verlengde daarvan is een
politieke afweging, die ook op lokaal niveau expliciet moet worden gemaakt om daarin succesvol
te zijn (Gibbs, 2000). Dat proces blijft aandacht vragen. Ondanks de moeizame integratie van
windenergie-opwekking in de energiehuishouding de afgelopen decennia, blijft het energie- en
klimaatbeleid van de rijksoverheid namelijk veel belang hechten aan deze vorm van duurzame
energie.
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Door de voordelen van windenergie heeft de Nederlandse rijksoverheid zich opnieuw
gecommitteerd aan een ambitieuze doelstelling. Het opgesteld vermogen aan windturbines moet
in 2012 zijn verdubbeld ten opzichte van het niveau in 2008 als het aan de rijksoverheid ligt
(VROM, 2008). Deze doelstelling maakt onderdeel uit van de ambitie om in 2020 twintig procent
van het energiegebruik te winnen uit duurzame energiebronnen. Nederland wil één van de
duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa ontwikkelen, aldus de ministeries van
VROM, EZ en LNV (2008).
Om te groeien naar twintig procent duurzame energieproductie is het nodig het potentieel aan
windenergie op land beter te benutten. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
laat blijkt dat in 2008 7,5% van de binnenlandse netto elektriciteitsproductie met duurzame
bronnen was opgewekt (website CBS, 2011). In 2009 is dit gestegen naar 9%. Momenteel is
volgens het CBS ongeveer 45% van de duurzaam geproduceerde elektriciteit opgewekt met
windenergie. Verreweg de meeste elektriciteit, circa 85 % (centraal/decentraal), wordt vandaag de
dag in Nederland nog steeds opgewekt met fossiele brandstoffen, met name door gebruik van
steenkool en aardgas. De rijksoverheid streeft naar 37% hernieuwbare energie in de
elektriciteitssector in 2020 (Rijksoverheid, 2009). Het aandeel windenergie-opwekking op land
moet in 2020 ruim 25% uitmaken van het totaal aan elektriciteit-opwekking uit hernieuwbare
bronnen, zoals in figuur 1.1 is weergegeven.

Figuur 1.1.Verwachte ontwikkeling elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen (bron: Rijksoverheid,
2009)

Deze scriptie beoogt een nieuw licht te laten schijnen op de beleidscontext waarin windenergieontwikkeling tot stand komt, waarbij het zwaartepunt van de analyse is gericht op het lokale
beleidsniveau. Daarmee wordt geprobeerd om een antwoord te vinden op de vraag welke
veranderingen er nodig zijn om het potentieel aan windenergie in Nederland beter te benutten.
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Alvorens tot deze analyse over te gaan belicht dit eerste hoofdstuk enkele achtergronden en zijn
de doel- en vraagstelling en de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. De eerste paragraaf
gaat dieper in op het belang van windenergie-ontwikkeling, dat vanuit milieukundig perspectief
met name is gelegen in de problemen die zijn gerelateerd aan klimaatverandering. Vervolgens
beschrijft de tweede paragraaf de algemene uitgangspunten van windenergie-opwekking.
Daarnaast wordt gemotiveerd waarom juist deze vorm van duurzame energie momenteel zo in de
belangstelling staat. De derde paragraaf geeft een inventarisatie van het sociaal-wetenschappelijk
onderzoek dat in het verleden al is uitgevoerd naar de diffusie van windenergie-opwekking in de
energiehuishouding. De vierde paragraaf geeft de doelstelling van het onderzoek weer en
beschrijft de probleemstelling en de uitgangspunten van het onderzoek. Tot slot geeft de vijfde
paragraaf de maatschappelijke en theoretische relevantie van het onderzoek en beschrijft de zesde
paragraaf de verdere opbouw van deze scriptie in een leeswijzer.

Figuur 1.2 Overzicht van de hoofdcomponenten van een windturbine

Als afsluiting van deze inleiding geeft figuur 1.2 een overzicht van de hoofdcomponenten van een
windturbine om de niet-technische lezer op weg te helpen. De turbine bestaat uit een mast met
een bepaalde ashoogte en een rotor met rotorbladen. Bij moderne windturbines hebben de
rotorbladen een remtip, waarmee een windturbine uit veiligheidsoverwegingen kan worden
afgeremd en stilgezet. Voorts wordt de elektriciteitsproductie van een windturbine aangeduid
door het vermogen, meestal uitgedrukt in Megawatt (MW). Het vermogen van een turbine bepaalt
hoeveel elektriciteit de turbine op volle snelheid maximaal kan opwekken. Omdat de
windomstandigheden lang niet altijd optimaal zijn, en turbines soms ook door storing of
onderhoud niet kunnen draaien, is de elektriciteitsproductie altijd een factor van het opgegeven
vermogen. In de provincie Zeeland is dat bijvoorbeeld ongeveer 23%, wat betekent dat met een
turbine met een opgesteld vermogen van 1 MW werkelijk gemiddeld 230 kW per uur elektriciteit
wordt opgewekt.

1.11 Klimaatverandering
1.
Klimaatverandering en de noodzaak van duurzame energieenergie-opwekking
Sinds klimaatverandering in 1979 tijdens World Climate Conference in Genève stevig op de
internationale agenda is geplaatst heeft er veel discussie plaatsgevonden over de aard, oorzaken en
gevolgen van de mogelijke opwarming van de aarde (zie hiervoor bijvoorbeeld Labohm, Rozendaal
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en Thoenes, 2004, WRR, 2003). Om een wetenschappelijke en politieke consensus ten aanzien van
klimaatverandering te bevorderen is niet veel later het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) opgericht, voortkomend uit de samenwerking tussen het United Nations
Environment Programme en de World Metereological Organization. Het IPCC doet zelf geen
onderzoek, maar evalueert de wetenschappelijke, technische en sociaal-economische informatie
die relevant is voor het begrijpen van klimaatverandering. Sinds 1990 rapporteert het IPCC haar
beoordeling over de kans op klimaatverandering, het tempo en de regionale gevolgen ervan, en
formuleert het oplossingsrichtingen voor de problemen ervan.
Het IPCC bracht in 2007 haar vierde Assessment Report uit (IPCC, 2007). De stelligheid over de
opwarming van de aarde is ten opzicht van eerder uitgebrachte IPCC-rapporten aanzienlijk
toegenomen. Het IPCC concludeert in het vierde report dat de opwarming van het klimaatsysteem
onmiskenbaar is en dat talrijke lange termijn veranderingen van het klimaat (zeer) waarschijnlijk
hebben plaatsgevonden en in de 21e eeuw verder zullen plaatsvinden. Er wordt voorspeld dat de
temperatuur in Nederland deze eeuw zal stijgen en neerslagpatronen en zeespiegelniveau onder
invloed van klimaatverandering zullen veranderen. Het is zeer waarschijnlijk dat de kans op
koude winters in ons land steeds verder af zal nemen en de kans op hittegolven in de zomer steeds
verder toeneemt. Het is eveneens waarschijnlijk dat de kans op extreme neerslag hoeveelheden in
alle seizoenen zal toenemen en dat onder invloed van het uitzetten van het zeewater, het smelten
van gletsjers en kleine ijskappen en het gestage slinken van de grote ijskappen op Groenland en
Antarctica gedurende de 21e eeuw wereldwijd de zeespiegelstijging met 18 tot 59 centimeter
(afhankelijk van het gekozen scenario) zal stijgen (IPCC, 2007; website KNMI, 2011).
Evenals de toegenomen stelligheid over de opwarming van de aarde is het IPCC er in toenemende
mate van overtuigd dat onder invloed van een broeikaseffect menselijke invloeden zorgen voor
het grootste deel van de optredende veranderingen in klimaat. Waar het IPCC in haar derde
rapport menselijke invloed op klimaatverandering nog als waarschijnlijk kwalificeerde, is de
waarschijnlijkheid van die invloed in het meest recente rapport met 90 – 95 % zekerheid
toegenomen tot zeer waarschijnlijk. Dit betekent dat nu bijna zeker kan worden gesteld dat
klimaatverandering in belangrijke mate het gevolg is van toegenomen concentraties
broeikasgassen in de atmosfeer:

“Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very
likely due to the observed increase in anthropogenic Greenhouse Gas concentrations. It is likely
that there has been significant anthropogenic warming over the past 50 years averaged over each
continent (except Antarctica)”
(Citaat uit de samenvatting van het ‘Fourth assesment report’, IPPC: 2007, p. 5)
Emissies van broeikasgassen zijn als gevolg van menselijke activiteiten wereldwijd tussen 1970 en
2004 met gemiddeld 70 % gegroeid. De uitstoot van de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) – het
belangrijkste antropogene broeikasgas – is zelfs met 80 % toegenomen in deze periode. Deze sterke
toename in de uitstoot van broeikasgassen hebben ertoe geleid dat de concentratie van CO2 en
andere broeikasgassen door menselijke activiteiten sinds 1750 aanmerkelijk zijn toegenomen tot
concentraties die in duizenden jaren niet eerder zijn voorgekomen (IPCC, 2007). Tweederde van
de uitstoot van broeikasgassen is gerelateerd aan energieopwekking en -gebruik (IEA, 2009). Dit
betekent dat het tegengaan van klimaatverandering onlosmakelijk verbonden is met het
verduurzamen van de energiesector.
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Het gebruik van wind als energiebron biedt een groot potentieel om energiegerelateerde
broeikasgasemissies te verminderen. Rowland (2005) heeft berekend – de gehele levenscyclus in
ogenschouw nemend – dat de uitstoot per kWh opgewekte elektriciteit met gebruik van
windenergie 6 – 124 gram CO2 equivalenten bedraagt, tegenover 790 – 1192, 733 – 935 en 162 –
653 gram CO2 equivalenten voor respectievelijk steenkool, aardolie en aardgas (Rowland, 2005).
Volgens onderzoek van de Europese Unie is windenergie de meest duurzaamste vorm van
energieopwekking als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en andere
milieueffecten (EU, 2003).
Naast de bijdrage die het gebruik van windenergie kan leveren aan een vermindering van
broeikasgasemissies en luchtverontreiniging heeft elektriciteitsopwekking uit windkracht nog een
aantal andere voordelen. Windenergie is niet afhankelijk van grondstoffen die eindig zijn en die
bij winning vaak voor lokale verontreiniging zorgen. Er komt geen radioactief afval vrij en het is
relatief veilig. Het ontmantelen van een windturbine is in vergelijking met een grote
elektriciteitscentrale redelijk gemakkelijk (Breukers, 2006). Waar olie, gas en uranium grote
geopolitieke afhankelijkheid kennen kan het opwekken van elektriciteit uit windkracht samen
met het gebruik van andere oneindige energiebronnen zoals zonlicht en waterkracht bijdragen
aan een vermindering van de afhankelijkheid van het importeren van fossiele brandstoffen
(Pasqualetti, 2001). Daarmee kent het gebruik van duurzame energiebronnen een belangrijke
economisch voordeel; de kostprijs is veel minder gerelateerd aan de prijs van ruwe olie dan dat bij
fossiele brandstoffen het geval is (EWEA, 2009).

1.22 De relevantie van windenergie als duurzame
1.
duurzame energiebron
Er zijn diverse mogelijkheden om energie te winnen uit hernieuwbare bronnen. Voorbeelden als
waterkracht, getijdenenergie, zonne-energie, bodemenergie of het verstoken van biomassa zijn
tegenwoordig alom bekend (Boyle, 2004). Het gebruik van windturbines wordt vanwege de
relatief lage kosten en technische doorontwikkeling echter gezien als de technologie die op de
korte termijn de meeste potentie heeft om het winnen van energie uit duurzame bronnen flink op
te schalen (Warren en Birnie, 2009, VROM, 2009, Strachan en Lal, 2004). De ontwikkeling van
windenergie heeft veel startproblemen gekend, maar nu deze overwonnen lijken te zijn is de
ontwikkeling in een meer volwassen fase terecht gekomen (Van Kuik et. al, 2008).

Figuur 1.3 Groei van windenergie wereldwijd: geïnstalleerd vermogen windenergie per jaar (Bron: WWEA,
2010).
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Windenergie is geëvolueerd van een kleinschalige en alternatieve energievoorziening, die vooral
werd ondersteund vanuit de milieubeweging, tot één van de snelst groeiende energiebronnen ter
wereld. Het opgesteld vermogen groeit wereldwijd met meer dan 30 % per jaar en bedroeg aan het
einde van 2009 bijna 160.000 MW (figuur 1.3). Naar verwachting zet deze grootschalige groei zich
verder voort en zal het opgesteld vermogen in 2010 verder groeien 203.500 MW in 2010 (WWEA,
2010).
Het is niet alleen de groeiende elektriciteitsproductie die aantoont dat de ontwikkeling van
windenergie is geprofessionaliseerd en de fase van kinderziektes voorbij is. Ook het feit dat de
windturbine-industrie tegenwoordig wordt geleid door grote multinationals, zoals Siemens,
Vestas, General Electric en Mitsubishi laat zien dat een verdere schaalvergroting mag worden
aangenomen. Naar verwachting zullen er op korte termijn windturbineparken met een vermogen
tussen de 500 – 1000 MW worden aangelegd, hetgeen overeenkomt met het vermogen van een
conventionele energiecentrale (Van Kuik et. al, 2008). De turbines zelf nemen ook steeds verder in
omvang toe, zodat er met één turbine veel meer energie wordt opgewekt dan vroeger het geval
was. Tegenwoordig worden steeds vaker turbines met een generatorcapaciteit van 5 tot 6 MW en
een bladdiameter van 110 - 120 meter toegepast, terwijl in 1985 het vermogen niet groter was dan
0,5 MW en de bladdiameter gemiddeld 12 meter bedroeg (figuur 1.4). Het succes van windenergie
is gerelateerd aan de steeds verder dalende kostprijs per opgewekte kWh elektriciteit, die door
technische vooruitgang en schaalvergroting steeds lager is komen te liggen. Gemiddeld genomen is
de huidige kostprijs ten opzichte van 1987 met circa 40% gedaald.

Figuur 1.4 De ontwikkeling van windturbines: opgesteld vermogen en bladdiameter in tijd (Bron: Van Kuik,
et.al., 2008).

De kostprijs voor het opwekken van elektriciteit is in belangrijke mate afhankelijk van de ligging
van een molen. Hoe beter de windcondities zijn in een regio, des te lager is de kostprijs.
Momenteel bedraagt de kostprijs volgens de EWEA in relatief windarme gebieden tussen de 0,07
en 0,010 € per kWh. In kustgebieden ligt de kostprijs tussen de 0,05 en 0,065 € per kWh (EWEA,
2009). Figuur 1.5 visualiseert deze dalende trend voor windturbines op land in de kustgebieden in
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Denemarken. Sinds 1987 is de gemiddelde kostprijs van 0,092 € per kWh (toepassing van een 95
kW turbine, toenmalige stand der techniek) gedaald naar 0,053 € per kWh (toepassing van een
2000 kW turbine, huidige stand der techniek). De kostprijs van 0,053 € per kWh benadert de
kostprijs van opwekking met fossiele brandstoffen. Voor Nederland zijn onvoldoende gegevens
beschikbaar om deze trend exact te bepalen (EWEA, 2009).
De werkelijke kostprijs ligt echter in veel gevallen hoger dan in de modelmatig berekende
kostprijs zoals de EWEA deze toepast naar voren komt. Er wordt uitgegaan van een
afschrijvingsperiode van 20 jaar. Vanwege een aantal problemen kan deze lager liggen. Tevens
wordt de financiering van windenergie-ontwikkeling door kredietverstrekkers gezien als een
lening met een hoog risico dat resulteert in relatief hoge rentepercentages. Ontwikkelaars in de
windsector zijn meestal kleiner en hebben minder financiële middelen dan de bedrijven die actief
zijn in de fossiele of nucleaire energie-industrie. Als gevolg van deze factoren kan in Nederland de
kostprijs twee keer zo hoog zijn dan is berekend in het model van de EWEA (Van Kuik et. al.,
2008). De verwachting is echter wel dat windenergie op termijn goedkoper gaat worden dan het
opwekking van elektriciteit met fossiele brandstoffen of nucleaire energie (IEA, 2008). Zeker als
de externe milieueffecten in de prijs verdisconteerd worden. Het is aannemelijk dat de prijs van
fossiele brandstoffen zal blijven stijgen onder invloed van een toenemende vraag naar ruwe olie,
in combinatie met een achterblijvend aanbod en/of toenemende productiekosten (EZ, 2008).
Bovendien is te verwachten dat de prijs van CO2-emissierechten onder invloed van
klimaatdoelstellingen zal stijgen en de kostprijs van niet-duurzame energie zal doen toenemen.

Figuur 1.5 De ontwikkeling van de gemiddelde kostprijs per kWh windenergie in Denemarken (Bron: Riso
DTU, in: EWEA, 2009).

1.3 Institutionele variabelen:
variabelen: een overzicht van sociaalsociaal-wetenschappelijk onderzoek naar
belemmeringen voor windenergiewindenergie-ontwikkeling.
ontwikkeling.
Deze paragraaf heeft als doel om de invloedsfactoren achter de problemen van windenergieontwikkeling te beschrijven, zoals die in andere studies naar voren zijn gekomen. Er is in het
recente verleden al vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar de sociaalmaatschappelijke aspecten die samenhangen met de ontwikkeling van windenergie. In veel van
deze studies zijn invloedsfactoren die windenergie-ontwikkeling belemmeren of juist bevorderen
beschreven als institutionele variabelen. Volgens Breukers worden bijvoorbeeld met betrekking
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tot windenergie: “lokale investeringsbeslissingen, plaatsingsprocessen en sociale acceptatie

beïnvloed door een complexe verzameling van interdependente variabelen die geworteld zijn in
institutionele arrangementen” (Breukers, 2006, p. 336).
Het begrip instituties verwijst naar regels, machtsverhoudingen, beleidsnetwerken en discoursen
in een beleidsveld (Arts en Leroy, 2003). Kenmerkend voor instituties is dat ze, eenmaal ontstaan,
in ieder geval tijdelijk een enigszins vast en stabiel karakter kennen en verweven zijn met andere
instituties, hetgeen de onderlinge structuur versterkt. Die stabilisering en verbondenheid zorgt
ervoor dat er na verloop van tijd op beleidsterreinen beleidsarrangementen ontstaan. Een
beleidsarrangement verwijst naar de tijdelijke stabilisering van de inhoud en organisatie in een
beleidsdomein op een bepaald niveau van beleidsvoering (Van Tatenhove et. al, 2001: 54). In de
literatuur over windenergie-ontwikkeling wordt veelvuldig verwezen naar (delen van) dergelijke
institutionele arrangementen als belemmering voor windenergie (bijv. Toke et. al, 2008, Wolsink,
2007b, Breukers, 2006, Nadaï, 2007, Agterbosch et. al., 2004 , Jacobsson en Johnson, 2000, Mander,
2008, Bell et. al., 2005, Cowell, 2010, Szarka, 2006). Het beleidsarrangement als theoretisch
perspectief – in samenhang met de beïnvloeding door bovenlokale institutionele variabelen –
wordt dan ook geschikt geacht om de belemmeringen en mogelijkheden voor windenergieontwikkeling in de praktijk beter te kunnen begrijpen. Bovendien kan met een institutionele
analyse het verloop van beleidsprocessen niet alleen beter worden begrepen en worden verklaard,
maar kan ook een voorspelling worden gedaan over het toekomstig verloop van beleidsprocessen
(Scharpf, 1997).
Op basis van de verkenning van de bestudeerde literatuur is conceptueel een onderscheid te
maken tussen verschillende deelaspecten waarin instituties kunnen zijn gelegen (tabel 1.1).
Zes invloedsfactoren op het succes van windenergiewindenergie-ontwikkeling
•
•
•
•
•
•

De spelregels en patronen binnen het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening;
Percepties en attitudes van omwonenden en belangengroeperingen;
De houding van de gemeentelijke organisatie en politiek over windenergie-ontwikkeling
(Financiële) stimuleringsinstrumenten;
Organisatie van de energiehuishouding;
Discours en discours-coalities van voor- en tegenstanders in het beleidsveld.

Tabel 1.1 Zeven factoren, die van invloed zijn op het succes van windenergie-ontwikkeling in de lokale
context.

De komende zes deelparagrafen beogen per deelaspect een kort overzicht te geven van de
resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Vervolgens zijn in de zevende deelparagraaf tot
slot nog eens de belangrijkste zaken op een rij gezet als basis voor de doel- en vraagstelling van het
onderzoek.
1.3.1 Het ruimtelijke ordeningsdomein en windenergie-ontwikkeling
Vanwege de relatief hoge bevolkingsdichtheid heeft Nederland na de Tweede Wereldoorlog een
uitgebreid ruimtelijk-ordeningssysteem ontwikkeld, dat wordt gekenmerkt door een steeds verder
toenemend aantal wetten en regels (Van de Cammen en de Klerk, 1999). Deze ruimtelijke
ordening is van begin af aan in de meeste gevallen problematisch geweest voor de ontwikkeling
van windenergie (Breukers, 2006). De Nederlandse energiebedrijven, die in de jaren tachtig en
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negentig in de meeste gevallen windprojecten probeerden te ontwikkelen, waren niet geneigd om
gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden in het proces te betrekken. Dit heeft de
weerstand bij deze partijen aangewakkerd. De kern van het probleem is gelegen in een moeizaam
proces op gemeentelijk niveau dat moet worden doorlopen om toestemming te krijgen om
windturbines te plaatsen (Wolsink, 2000, Breukers, 2006, Toke et. al., 2008). Er was in de jaren
negentig geen beleidsprogramma beschikbaar om in voldoende locaties te voorzien en er waren
geen instrumenten beschikbaar om cruciale actoren in het proces voldoende te stimuleren
(Wolsink, 1996). Omdat de algemene acceptatie van windenergie door de burger hoog was, werd
vooraf alom aangenomen dat het verkrijgen van locaties geen problemen zou opleveren
(Pasqualetti, 2001). Er is veel discussie geweest over de wijze waarop de problemen in het
ruimtelijke ordeningsdomein zouden kunnen worden opgelost.
In een artikel van Bell et. al. (2005) wordt geprobeerd te verklaren waarom ruimtelijke procedures
dermate moeizaam verlopen. Er worden drie mogelijke oorzaken beschreven. Ten eerste kan er
sprake zijn van een ‘democratisch tekort’ in de gemeentelijke besluitvorming en de procedure
(Bell et. al., 2005). Hoewel een ruime meerderheid een voorstander is voor de ontwikkeling van
windenergie in de omgeving, wordt de uitkomst van de besluitvorming bepaald door een relatief
kleine minderheid in de gemeenschap. Wolsink (2000) wijst erop dat de gebruikelijke opbouw van
een ruimtelijke procedure dit protest eerder faciliteert dan dat het gericht is op het verwerven van
steun voor windenergie-ontwikkeling. De praktijk leert dat gemeenten weinig onderhandelen met
omwonenden en andere stakeholders in de planvormingfase. De planvorming rond een project
wordt vaak eenzijdig uitgekristalliseerd en vervolgens bekendgemaakt. Pas vanaf dat moment mag
er worden meegepraat door anderen. Deze strategie wordt ook wel de Decide-Announce-Defend
(DAD) strategie genoemd (Breukers, 2006). Het is voor projectontwikkelaars verleidelijk voor deze
strategie te kiezen, omdat tijdsdruk vaak een rol speelt bij de ontwikkeling van
windturbineparken. De DAD strategie gaat er impliciet vanuit dat lokale belangen en kennis niet
bruikbaar of legitiem zijn en dat weerstand is gebaseerd op irrationele gronden of een gebrek aan
kennis, dat in een later stadium kan worden weggenomen middels educatie of het geven van
informatie. In het traditionele ‘Decide–Announce–Defend’ model is de rol van de burger beperkt
tot het eventueel maken van bezwaar (Wolsink, 2000). De mensen die positief zijn over de komst
van een nieuw windturbinepark zijn spelen geen rol van betekenis dat leidt tot het ‘democratisch
tekort’.
Als tweede verklaring noemen Bell et. al. (2005) dat de grootschalige positieve opstelling ten
aanzien van windenergie die vaak in surveys wordt aangetoond, in werkelijkheid voorwaardelijk
is. Mensen geven aan dat windenergie-ontwikkeling een goed idee is, maar ze vinden tegelijkertijd
dat er bepaalde grenzen moeten worden gesteld aan de manier waarop dat plaats moet vinden
(Wolsink, 2000).
De laatste en derde verklaring die door Bell et. al. wordt aangedragen is het Not In My Backyard
(NIMBY) verschijnsel (Bell et. al., 2005). In een NIMBY situatie wordt een nieuw collectief goed
tegengehouden door een strijdigheid met individuele of lokale belangen. Het NIMBY-verschijnsel
wordt veelvuldig in de literatuur, zowel binnen als buiten Nederland, als een belangrijke oorzaak
van de plaatsingsproblemen rondom windturbines genoemd (Wolters, 2008, Ellis et al., 2007). Er
is echter ook kritiek op een dergelijke conclusie. Wolsink (1996) concludeert bijvoorbeeld dat
NIMBY-verschijnselen gemiddeld slechts voor 4 % bijdragen aan een negatieve houding ten
aanzien van windenergie-ontwikkeling bij omwonenden (Wolsink, 1996). Deze lage score is te
wijten aan het feit dat mensen die negatief staan tegenover windenergie-ontwikkeling in hun
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omgeving, deze negatieve houding in de regel ook blijken te hebben bij een zelfde soort
ontwikkeling die elders plaats vindt. Er is dan geen sprake van NIMBY, maar van een algeheel
negatieve houding ten van windenergie-ontwikkeling. De NIMBY-verklaring is alleen plausibel
als de negatieve houding zich beperkt tot de windenergie-ontwikkeling in de nabije omgeving.
Devine-Wright wijt het veelvuldig verkeerd gebruik van NIMBY aan een gebrekkige inbedding
van bestaande sociaal-wetenschappelijke theorie over sociale dilemma’s in deze studies (DevineWright, 2005). Wolsink stelt dat: “Visual evaluation of the impact of wind power on landscape

values is by far the dominant factor in explaining why some are opposed to wind power and others
are supporting it. Moreover, feelings about equity and fairness appear the determinants of
‘backyard’ motives, instead of selfishness” (Wolsink, 2007a, p. 1188).
Er is steeds meer erkenning van het feit dat het succes van windenergie-ontwikkeling wordt
beïnvloed door het proces waarin dat tot stand komt. Agterbosch et. al. stellen op basis van twee
case studies dat in Nederland de formele spelregels in principe neutraal zijn, maar dat: “de manier

waarop stakeholders met deze spelregels omgaan het succes van windenergie-ontwikkeling
bepalen” (Agterbosch et. al 2009, p. 293) Om het proces in goede banen te leiden wordt
samenwerken met de lokale gemeenschap een steeds belangrijker beleidsthema en er vindt hier
dan ook steeds meer onderzoek naar plaats (Walker en Devine-Wright, 2008). “The success of

wind power depends on how well the wind industry learns to include the public in decisions, both
for the opportunities this allows for broader dissemination of information about wind power and
for the suggestions the public can contribute to the discussion of their concerns and how to
accommodate them” (Pasqualetti, 2002: 169). Conceptueel zijn er in de literatuur drie proceskenmerken te onderscheiden die hierbij een belangrijke rol spelen: a) de manier waarop er wordt
gecommuniceerd met belanghebbenden, b) het voordeel dat er voor de lokale gemeenschap wordt
gecreëerd en c) de participatie van belanghebbenden in de beleidsprocessen.

Communicatie
De manier waarop er wordt gecommuniceerd over de komst van een nieuw windturbinepark is
essentieel. Eén van de belangrijkste variabelen hierbij is de geloofwaardigheid van de
informatieverstrekker (Wolsink, 1990). Uit een Nederlands onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 80 %
van de ondervraagden door de overheid wenst te worden geïnformeerd over de komst van een
windturbinepark dan dit via via of uit de lokale media te moeten vernemen (Krohn en Damborg,
1999). In recent onderzoek van Wolters et. al. (2008) komt naar voren dat het achterliggende
motief van de groep burgers die zich momenteel in ons land sterk keert tegen de komst van meer
windturbines met name is gelegen in een wantrouwen ten aanzien van het beleid van de overheid.
Men denkt dat overheidsbeleid ten aanzien van duurzame energie vooral is gericht op ‘image
building zonder inhoud’. De indruk bestaat dat de overheid van de ene hype naar de andere trekt.
Van gemeenten wordt verwacht dat zij bewoners goed informeren over het hoe en waarom van
nieuwe plannen en deze ook afzetten tegen andere vormen van duurzame energie. Men heeft het
vermoeden dat zonne-energie interessanter is dan windenergie, omdat zonne-energie in potentie
door veel burgers kan worden toegepast en er dan voor de burger ook nog wat te verdienen valt.
Ook wordt vaak genoemd dat de ontwikkeling van meer kernenergie in deze discussie moet
worden betrokken. De gemeente wordt geacht duidelijk oog te hebben voor het gezamenlijke
belang. De energiewinning moet ten goede komen aan de gemeente, wijk of buurt waar de
windturbines worden geplaatst, aldus de ondervraagden. Of iemand die tegen de ontwikkeling van
meer windenergie is ook actie zal ondernemen wanneer er molens bijkomen in zijn of haar
omgeving is waarschijnlijk niet zozeer afhankelijk van inhoudelijke argumentatie. Actiebereidheid
lijkt meer samen te hangen met een algemeen ongenoegen over het handelen van de gemeente,
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dan met een ongenoegen tegen windenergie of windturbines (Wolters et. al., 2008). Om meer
draagvlak te creëren voor het overheidsbeleid ten aanzien van windenergie-ontwikkeling wordt
dan ook wel geadviseerd om op dat gebied een voorlichtingscampagne op te starten (Strachan en
Lal, 2004, Bosch en Van Rijn, 2008).

Voordeel voor de lokale gemeenschap
Het creëren van direct voordeel voor de lokale gemeenschap door de komst van een
windturbinepark is een andere belangrijke invloedsfactor op lokale weerstand, die vaak wordt
beschreven in de literatuur (Wolsink, 1996, Devine-Wright, 2004, Warren en Birnie, 2009,
Warren en McFadyen, 2010). Mensen die mede hebben geïnvesteerd in het opwekken van
windenergie in de omgeving zijn vaak positiever daarover en zijn ook meer bereid verdere
ontwikkeling van windenergie in de omgeving te ondersteunen, zo blijkt uit Deens onderzoek
(Hinshelwood, 2000). Financiële betrokkenheid van burgers bij windenergie-ontwikkeling vormt
een belangrijke pijler in het Deens windenergiebeleidsmodel. Het komt daar regelmatig voor dat
wel 20 tot 50 families in een partnerschap eigenaar zijn van een in de omgeving liggend
windturbinepark (Christensen en Lund, 1998). De samenwerking met de gemeenschap kan
verschillende vormen verschillende vormen aannemen (Walker en Devine-Wright, 2008). Aitken
et. al. (2008) beschrijft bijvoorbeeld een casus van een windproject, waarbij buiten het feit dat er
wel informatieavonden werden georganiseerd, de lokale gemeenschap geen zeggenschap heeft
gehad in de planningsfase. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de molens is wel een pakket aan
financiële voordelen voor de lokale gemeenschap toegezegd door de ontwikkelaar, een grote Britse
energiemaatschappij. Dit pakket bestond uit een variabele jaarlijkse winstuitkering en een vooraf
afgesproken vast bedrag. Daarnaast is toegezegd door de ontwikkelaar, dat zij in de toekomst zal
gaan investeren in energiebesparingprojecten binnen de lokale gemeenschap (Aitken et. al. 2008).
Toke en Elliot (2000) beschrijven dat in Duitsland windturbineparken regelmatig worden
ontwikkeld door boeren, die aandelen verkopen aan omwonenden, hetgeen wordt gestimuleerd
vanuit de nationale en regionale overheid (Toke en Elliot, 2000). Het succes van het betrekken
van de lokale gemeenschap bij windenergie-ontwikkeling wordt ook wel gerelativeerd. Een
gebrek aan kennis, leiderschap en verbondenheid binnen een gemeenschap kunnen het succes
limiteren (Rogers et. al., 2008).

Participatie
Waar er in de literatuur over het algemeen op een positivistisch manier wordt beschreven hoe er
moet worden omgegaan met lokale oppositie tegen windenergie-ontwikkeling, zijn daar ook
kritische kanttekeningen bij geplaatst (Ellis et. al. 2007, Aitkin, 2010, Wolsink, 2007b). Ellis et. al.
(2007) stelt dat “…..there are many examples of supporter discourses that are evangelical and

ideologically committed to wind power to the point that they defy any constraints on the
deployment of renewables. It is suggested here that such views reflect both poor research and a
pro-development bias, neither of which will prove to be in the long-term interests of the sector”
(Ellis et. Al., 2007, p. 519). Aitkin stelt dat er op voorhand niet mag worden aangenomen dat
lokale weerstand niet legitiem is, danwel gebaseerd is op verkeerde informatie, kortzichtig of
afwijkend is (Aitkin, 2010). Volgens Aitkin mag het verminderen van oppositie nooit het doel zijn
van onderzoek naar de beleving van mensen in relatie tot windenergie-ontwikkeling. De analyse
dient uitsluitend gericht te zijn op het beter begrijpen van de sociale context rond het plaatsen van
windturbines. De tegenstanders van windenergie zijn vaak goed geïnformeerd en laten zich wel
degelijk door kennis leiden (Ellis et. al., 2007). Volgens Aitkin moet worden geaccepteerd dat
windenergie-ontwikkeling niet altijd past binnen de sociale context en dat er ook gevallen zijn
waar er beter naar een andere locatie, ofwel naar een andere manier van duurzame ontwikkeling
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kan worden gezocht: “In sum, the literature must abandon the assumption that it knows who is

‘right’ and instead must engage with the possibility that objectors to wind power are not always
‘wrong’ (Aitkin, 2010). Vertrouwen dient aldus Aitkin van twee kanten te komen. Niet alleen is
het noodzakelijk dat burgers het vertrouwen houden in de ontwikkelaars en de overheid. Het is
ook belangrijk dat de overheid en de windenergiesector, evenals wetenschappers, erop
vertrouwen dat de burger in de regel in alle redelijkheid handelt en zich een mening vormt.
Alleen dan kan er een open dialoog ontstaan, die leidt tot een besluit waarvoor werkelijk
draagvlak bestaat (Aitkin, 2010).
In het verlengde van deze kritiek beschrijft Wolsink in één van zijn artikelen het belang van
participatie in planningsprocessen (Wolsink, 2007b): “Issues of public acceptance and support

from significant stakeholders—including investors, local and regional authorities, organizations of
the civil society, etc.—are dependant on that variable (collaborative planning, ed.). However,
there is a tendency towards the idea that at the central (national) level it is possible to determine
the exact dimensions of individual wind power schemes, and that is a tragic mistake ” (Wolsink,
2007b, p. 2696). Volgens Wolsink dient participatie centraal te staan in planningsprocessen:
“Openness and participation are needed in order to learn and to create perceived fairness, which is
why we have to escape from technocratic and corporatist styles of planning, carried out by
economic, scientific and political elites” (Wolsink, 2007b, p. 2702). Bij een participatieve aanpak is
er ruimte voor discussie over de belangrijkste aspecten van een windenergie plan: de locatie en
omvang van een project en de potentiële impact ervan op de lokale omgeving. In reactie op dit
soort overleg kan een plan aangepast worden. Twijfelaars en sceptici die zo invloed hebben
kunnen uitoefenen, zullen minder geneigd zijn deel uit te maken van een tegenstandernetwerk
(Breukers, 2006).
Het idee dat met meer participatie in planningsprocessen windenergie-ontwikkeling kan en zou
moeten worden gestimuleerd, vindt meer aanhang in de literatuur. Gebaseerd op eerder
uitgevoerd empirisch onderzoek worden er door Breukers vier argumenten genoemd waarom
participatie een positieve bijdrage levert aan windenergie-ontwikkeling (Breukers, 2006, p. 45/46).
Ten eerste leidt participatie in principe tot meer draagvlak voor de planvorming dan een DADstrategie. Case studies in Engeland, Denemarken en Zweden laten zien dat met veel participatie in
de planvorming in de meeste gevallen tot meer acceptatie en succes leidt (Kahn, 2004, McLarenLoring, 2004). Toch betekent dit niet dat er in alle gevallen succes wordt geboekt met
participatieve planprocessen. Wanneer er een sterk en goed georganiseerd lokaal netwerk bestaat
tegen windenergie-ontwikkeling biedt participatie in welke vorm dan ook vaak weinig
toegevoegde waarde (Breukers, 2006). Een dergelijk sociaal netwerk heeft het doel projecten tegen
te houden en is niet bereid samen te werken met andere partijen of te onderhandelen. McLarenLoring concludeert dat in haar studie over lokale netwerken in relatie tot windenergie dat: “it

appears that the presence of a strong group of opponents may be more significant to the end result
than employing even the best participatory techniques” (McLaren-Loring, 2004, p. 367).
Het tweede voordeel van participatie is dat er kennis uit andere en meer bronnen wordt
verkregen, dat kan leiden tot betere plannen en projecten. Zonder participatie zijn er vaak slechts
een handvol experts bezig met het ontwikkelen van plannen, die weinig betrokkenheid hebben
met de gemeenschap waarin het project is gepland. Dit leidt sneller tot foutieve aannames in
vergelijking met participatieve planning waar er wordt gereflecteerd met een groep betrokkenen.
Bovendien kan een plan beter worden toegesneden op lokale behoeftes en beleving. Ten derde
kan een participatief planningsproces een bijdrage aan de legitimiteitbeleving van betrokkenen
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over een windproject (Wolsink, 2000, Devine Wright, 2005). Mensen die vinden dat een proces
eerlijk verloopt zijn eerder geneigd de uitkomst van een proces te accepteren en lokale instituties
te vertrouwen (Gross, 2007). Uit de studie van Gross (2007), die de legitimiteitbeleving van
betrokkenen onderzocht bij de ontwikkeling van een windturbinepark in Australië, blijkt dat
legitimiteitbeleving met name is gerelateerd aan de mate waarin mensen inspraak hebben in het
planningsproces, ze gehoord worden en ze correcte informatie en volledige openheid wordt
gegeven door initiatiefnemers en betrokken overheden. Tot slot en als vierde argument beschrijft
Breukers dat met participatieve planningsprocessen sociaal kapitaal (vertrouwen en vaardigheden)
wordt opgebouwd. Een DAD-strategie heeft in veel gevallen in tegenstelling geleid tot
verdeeldheid in lokale gemeenschappen, hetgeen een negatieve invloed heeft op de sociale cohesie
en windenergie-ontwikkeling in andere regio’s. Een eigen negatieve ervaring of problematisch
verloop van een procedure in een naburige gemeente leidt tot grote tegenzin bij gemeenten om
windenergie-ontwikkeling te overwegen (Kahn, 2003).
1.3.2 Percepties en attitudes van omwonenden en belangengroeperingen
Ongeveer 80% van de ondervraagden is in surveys positief tegenover het gebruik van wind als
alternatieve energiebron in de plaats van fossiele brandstoffen of het gebruik van kernenergie
(Devine-Wright, 2005, Wolsink, 2007b). Uit in Nederland uitgevoerd onderzoek, waarbij meer
dan 800 mensen werden geïnterviewd, kwam bijvoorbeeld naar voren dat 80% van de
ondervraagden het belangrijk vindt dat er in eigen land wordt geïnvesteerd in windenergie
(Wolters et. al., 2008). Desalniettemin kan er dus op lokaal niveau grote weerstand ontstaan tegen
de komst van windturbines. Attitudes ten aanzien van het gebruik van windenergie in algemene
zin verschillen fundamenteel van attitudes ten aanzien van de komst van een concreet
windturbinepark (Wolsink, 2007b). In het eerste geval speelt met name het argument dat
windenergie van belang is in de strijd tegen klimaatverandering een rol bij het tot stand komen
van de attitude. In het tweede geval is dat argument van ondergeschikt belang en zijn lokale en
contextafhankelijke factoren bepalend bij die attitude. Er is veelvuldig sociaal-psychologisch
onderzoek gedaan naar de achtergronden van lokale weerstand tegen windenergie-ontwikkeling
(Bosch en Van Rijn, 2008, Devine-Wright, 2005, Wolsink 1990, Aitken et. al., 2008). Visueel
kwaliteitsverlies en de angst voor geluidshinder zijn de meest frequent voorkomende oorzaken
achter een negatieve houding ten aanzien van windenergie-ontwikkeling (Devine-Wright, 2005).
Visueel kwaliteitsverlies verwijst naar een afname van esthetische waarde van een bepaald
landschap door de impact van een te plaatsen windturbinepark. Geluidshinder treedt op als gevolg
van de roterende wieken wanneer de molens draaien. Volgens Wolsink zijn het meestal de
aspecten die gerelateerd zijn aan visuele kwaliteit die verklaren waarom sommigen tegen
windenergie en anderen voor windenergie zijn (Wolsink, 2007a). Tegenstanders van windenergieontwikkeling beschrijven de komst van windturbines in emotionele termen, zoals: “misvorming,
ruïnering, schending, misbruik, verkrachting en opoffering van het landschap” (Woods, 2003).
Windturbines worden beschouwd als een industriële ontwikkeling, die niet past in een als
‘natuurlijk’ ervaren landschap. Andere bezwaren tegen windenergie die vaak genoemd worden
zijn de leveringsonzekerheid, de hoge kosten, externe veiligheid en problemen met vogels en
andere dieren, waarvan het leefgebied door de komst van windturbines worden bedreigd (DevineWright, 2005).
In relatie tot grootte is duidelijk geworden dat kleinere windturbineparken in het algemeen als
positiever worden ervaren dan meer omvangrijke projecten. Studies in Denemarken, het Verenigd
Koninkrijk en Ierland laten zien dat ontwikkeling van windturbineparken met twee tot acht
turbines op de meeste publieke steun kunnen rekenen (Lee et al. 1989, Daugarrd, 1997 en SEI,
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2003). Er is vaak geprobeerd aan te tonen dat negatieve percepties over de komst van een
windturbinepark toenemen naarmate men dichter bij een windturbinepark woont. Deze
hypothese is echter in de meeste studies verworpen. Veelal werd geen relatie gevonden tussen
afstand en attitude en in sommige gevallen is juist aangetoond dat mensen die dicht in de buurt
van een windturbinepark wonen hierover positiever waren dan de mensen die meer op afstand
ervan woonden (Devine-Wright, 2005). Omdat visueel kwaliteitsverlies zo’n belangrijk
onderwerp is in discussies over windenergie-ontwikkeling, zijn er een aantal studies uitgevoerd
naar mogelijkheden om dit verlies te beperken, of juist landschappen aantrekkelijker te maken
door windturbines te plaatsen. Het gebruik van meer neutrale kleuren dan het gebruikelijke wit,
kan er in bepaalde gevallen bijvoorbeeld voor zorgen dat windturbines als beter passend in het
bestaande landschap worden ervaren (TJP Envision, 1999, Lee et. al. 1989). Het type landschap
blijkt in belangrijke mate de weerstand tegen een nieuw windturbinepark te bepalen (Wolsink,
2007b). Windturbines zijn het meest geaccepteerd langs de kust, langs snelwegen en op
industrieterreinen (Wolters et. al., 2008).
Een kanttekening bij onderzoek naar beleving van mensen bij de komst van windturbines is het
gegeven dat deze ook in de tijd aan verandering onderhevig is. In een klein aantal studies is
gedurende een langere periode de beleving van omwonenden ten aanzien van windturbineparken
onderzocht. Meestal wordt dan gestart in de planningsfase en wordt vervolgens op meerdere
momenten in de ontwikkeling van een windturbinepark opnieuw gemeten, tot na de feitelijke
realisatie en de ingebruikname toe. In het algemeen is de conclusie dat een negatieve preferentie
na verloop van tijd plaats maakt voor een positieve preferentie (Exeter Enterprises, 1993, Wolsink,
1990 en Gipe, 1995). Alleen tijdens de plannings- en ontwikkelingsfase is de preferentie voor
windenergie ontwikkelaar aannemelijk lager (zie ook figuur 1.6). Er zijn studies die aantonen dat
dit patroon echter niet in alle gevallen optreedt. Het komt ook voor dat de preferentie ook na de
ontwikkeling laag blijft (Krohn en Damborg, 1999). Specifieke lokale omstandigheden spelen dan
meer een rol dan de generalisatie van Gipe en anderen op dit punt dus doet vermoeden (DevineWright, 2005).

Figuur 1.6. Niveau van acceptatie van windenergie bij omwonenden voor, tijdens en na de ontwikkeling van
een windturbinepark (Gipe, 1995).

In veel studies wordt lokale weerstand in belangrijke mate verantwoordelijk gehouden voor
implementatieproblemen bij de ontwikkeling van windenergie (Bell et. al., 2005, Breukers en
Wolsink, 2007, Ellis et. al., 2007, Agterbosch et. al., 2005). In het wetenschappelijk debat hierover
is er echter ook een stroming die de invloed van lokale oppositie meer beperkt acht. Toke
concludeert dat er in feite maar weinig projecten uiteindelijk geen doorgang vinden, ook al is er
lokale oppositie (Toke, 2005). Aitken et. al. (2008) vraagt zich af welke macht omwonenden
feitelijk hebben om windenergie-ontwikkeling te beïnvloeden. Uit de casus die werd onderzocht
in Schotland bleek dat tegenstanders van windenergie-ontwikkeling de procedure weliswaar
wisten te frustreren, maar dat de ontwikkeling uiteindelijk gewoon doorging. De manier waarop

26

de besluitvorming hieromtrent in Schotland is georganiseerd maakte het mogelijk dat de
argumenten van de tegenstanders later in de procedure alsnog van tafel werden geveegd door een
daartoe aangestelde commissie. Aitken concludeert dan ook dat zijn onderzoek in feite suggereert
dat belangengroepen de komst van windturbines kunnen vertragen, maar niet kunnen
tegenhouden (Aitken et. al. 2008).
1.3.3 Invloed van de gemeentelijke organisatie en lokale politiek
Naast de houding van omwonenden ten aanzien van windenergie is er enige jaren geleden ook
onderzoek gedaan naar de houding van bestuurders en ambtenaren op gemeentelijk niveau (Bosch
en Van Rijn, 2008). De stemming in de gemeenteraad vormt volgens Bosch en Van Rijn een
uitzonderlijk sterke belemmering bij de ontwikkeling van windenergie. De gemeenteraad heeft
het primaat bij lokale ruimtelijke besluitvorming. De raad is ‘bevoegd gezag’ in het verstrekken
van medewerking aan het instemmen met een verzoek tot het wijzigen van een bestemmingsplan.
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de stemming van individuele raadsleden wordt
beïnvloed en bepaald door een breed scala van zaken, zoals kennis, informatie, meningen,
overtuigingen en emoties. Raadsleden laten zich informeren, adviseren en beïnvloeden door de
directe politieke achterban, belanghebbende organisaties, (groepen) burgers, de media et cetera.
Ten aanzien van de redenen om voor of tegen de komst van een windenergieproject te zijn maken
Bosch en Van Rijn (2008) onderscheid tussen inhoudelijke en niet-inhoudelijke argumenten (zie
box 1).
Box 1: redenen van bestuurders om voor of tegen windenergie te zijn
Raadsleden en wethouders die vóór
óór een windproject stemmen doen dat om de volgende inhoudelijke

redenen:
1. Ze zijn betrokken en voelen zich verantwoordelijk voor realisatie van duurzame energie projecten en
klimaatbeleid. Ze zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van windenergie en ze zijn doordrongen van de
mondiale urgentie van de problematiek.
2. Ze beschikken over voldoende kennis over (wind-)energie, klimaatbeleid en de geldende wet- en
regelgeving.
Daarnaast spelen ook ‘niet-inhoudelijke’ argumenten een rol om vóór
óór te stemmen:
1. Voor stemmen levert politiek / electoraal gewin: de politieke achterban vindt de voordelen van het
windenergieproject groter dan de nadelen.
2. Initiatiefnemers van het windenergieproject hebben een overtuigende lobby richting de raad gevoerd.
3. Het windenergieproject biedt een goede mogelijkheid om invulling te geven aan het gemeentelijke
klimaat- en/of milieubeleid. De CO2-reductie en de productie van duurzame elektriciteit zijn belangrijk om
de gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren.
4. Het windenergieproject is concreet, zichtbaar en tastbaar. Realisatie is een goed visitekaartje voor de
gemeente en is bevredigend voor de inspanning van raadsleden, bestuurders en ambtenaren.
Raadsleden en wethouders die tegen
egen een windproject stemmen doen dat om de volgende inhoudelijke

redenen:
1. Turbines verpesten het landschap, vervuilen de horizon en ze zijn lelijk. Belangrijk in dit opzicht is de
mening van de welstandscommissie. In het onderzoek komen diverse projecten naar voren (onder andere in
Gelderland) waar de welstandcommissie sterk negatief geadviseerd heeft.
2. Er is angst dat de waarde van huizen in de omgeving van het windproject zullen gaan dalen. Deze angst
wordt gevoed door publicaties en jurisprudentie over dit onderwerp.
3. Windturbines zijn hinderlijk voor mensen. Geluidemissie, slagschaduw, veiligheid en zichtbaarheid
worden als hinderlijk voor mensen ervaren. Deze al dan niet vermeende hinder weegt zwaarder dan de
voordelen van het windproject.

27

4. Windturbines veroorzaken hinder voor de natuur. Vooral de invloed van windturbines op vogels speelt
een rol. Turbines zijn een barrière, veroorzaken slachtoffers of verstoren vogelpopulaties.
5. Windturbines nemen ruimte in beslag ten koste van andere functies. Dit speelt vooral op
bedrijventerreinen, waar de waarde van de grond hoog is en er vanwege veiligheid, slagschaduw of andere
redenen een bepaalde afstand tussen bedrijfsgebouwen en windturbines moet zijn.
6. Andere (vermeende) milieutechnische belemmeringen (bij voorbeeld ‘radar’, ‘veiligheid’, of iets anders)
worden als bezwaarlijk gezien.
7. Windenergie in de gemeente is weinig zinvol. Andere (technische) oplossingen, zoals kernenergie, zonneenergie, kleine windturbines of wind op zee zijn beter.

‘Niet-inhoudelijke’ argumenten om tegen te stemmen zijn:
1. Het windproject dient een algemeen (landelijk of mondiaal) doel, maar er zijn geen voordelen voor de
lokale gemeenschap.
2. Tegen stemmen levert politiek / electoraal gewin: de politieke achterban vindt dat de voordelen van het
windenergieproject niet opwegen tegen de nadelen.
3. Het windenergieproject heeft (felle) voor- en tegenstanders. Het debat is de raadszaal en in de media is
gepolariseerd en vaak geëmotioneerd. Vanwege deze (gevreesde) tweespalt ziet men van het windproject af.
4. Ontwikkelaars verrijken zichzelf: ontwikkelaars en exploitanten van windprojecten verdienen veel geld
en dit geld komt meestal niet ten goede aan de lokale bevolking of – economie. Dit argument weegt
zwaarder wanneer de ontwikkelaar/exploitant van buiten de regio komt en geen lokale betrokkenheid heeft.
5. Ontwikkelaars van verschillende windprojecten beconcurreren elkaar en werken elkaar soms tegen.
6. Het besluitvormingsproces rond een windproject is voor veel gemeenten eenmalig en uniek. Er wordt
geen ervaring met windenergie opgebouwd. Het begeleiden van het proces kost veel tijd en vraagt om
gespecialiseerde deskundigheid die binnen de gemeente niet beschikbaar is. Al met al een risicovol en
onzeker proces.

Bron: Van Bosch en Van Rijn (2008, p. 33)

De houding van de ambtenaren vormt volgen Bosch en Van Rijn eveneens een zeer sterke
belemmering bij de ontwikkeling van windenergie (Bosch en Van Rijn, 2008). De begeleiding en
besluitvorming rond een windproject vraagt tijd en inspanning van ambtenaren. De meest
betrokken ambtenaar valt meestal onder de afdeling Milieu of Ruimtelijke Ordening. De
ambtenaar adviseert het college en voert uit wat hem door de bestuurder wordt opgedragen. De
invloed van de ambtenaren op het besluitvormingsproces kan groot zijn. Hij of zij kan kennis en
argumenten voor de wethouder aandragen waarmee het project gestimuleerd of juist geremd kan
worden. Daarnaast heeft de meest betrokken ambtenaar invloed op de medewerking of
tegenwerking van collega-ambtenaren bij andere afdelingen. Vaak is een flinke hoeveelheid
overtuigingskracht en doorzettingsvermogen nodig om alle betrokken afdelingen en collega’s in
het proces ‘mee te nemen’. Een belangrijk argument om tegen de ontwikkeling van windenergie te
zijn is voor ambtenaren de spanningen met collega’s en andere (ruimtelijke) belangen die
windenergie-ontwikkeling met zich mee brengt, wat vervolgens de werksfeer niet ten goede
komt. Andere belangrijke argumenten zijn de tijdsinspanning en de onbekendheid met het proces.
Wanneer wethouder noch gemeenteraad opdracht geven om aan het project te werken blijkt dit
invloed te kunnen hebben op de motivatie van ambtenaren om medewerking te verlenen (Bosch
en Van Rijn, 2008, p 34/35).
1.3.4 Stimuleringsintrumenten
Er zijn verschillende stimuleringsinstrumenten die kunnen worden ingezet om windenergieontwikkeling te stimuleren. In algemene zin wordt er een onderscheid gemaakt tussen formele
instrumenten en vrijwillige instrumenten (Ezensberger et. al., 2002). Vrijwillige instrumenten zijn
gericht op educatie, bewustwording van de noodzaak van windenergie en het informeren van de
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samenleving. Het zijn instrumenten die zijn gericht op het verleiden van de consument,
projectontwikkelaar, investeerder en overheid om een bijdrage te leveren aan windenergieontwikkeling. Vrijwillige instrumenten kunnen in principe door iedere partij worden geïnitieerd.
Dat is anders bij formele instrumenten, waarbij uitsluitend de overheid toegang heeft tot het
inzetten van een dergelijk instrument. In tegenstelling tot vrijwillige instrumenten kennen
formele instrumenten een wettelijke grondslag. De belangrijkste formele instrumenten die
worden ingezet zijn gericht op het financieel stimuleren van windenergie. De prijs die door
afnemers moet worden betaald voor windenergie is van vitaal belang voor een succesvolle
implementatie in de energiehuishouding. Vooralsnog is windenergie-opwekking in Nederland
zonder financiële correctie vanuit de overheid substantieel duurder per kWh dan centrale
opwekking met behulp van fossiele brandstoffen of het gebruik van kernenergie, hoewel de
stijgende olieprijs en de steeds verdere doorontwikkeling van de windenergietechniek ertoe leiden
dat het verschil steeds kleiner aan het worden is (ECN en KEMA, 2010, EWEA, 2009).
Financiële stimulering kan op een aantal verschillende wijzen worden toegepast (Dinica, 2003)
Ten eerste kunnen er subsidies worden verleend die ondersteuning bieden aan onderzoek,
ontwikkeling en demonstratie van windenergie gerelateerde technologie. Deze vorm van
subsidiëring is veel toegepast in de jaren zeventig en tachtig, ook in Nederland (Breukers, 2006).
Het nadeel van dergelijke financiële steun ligt in het feit dat er niet wordt gestuurd op output.
Stimulering die wel stuurt op output is succesvoller gebleken in de praktijk. In Nederland zijn
medio jaren negentig alle financiële instrumenten gerelateerd aan productie-eenheden
(Agterbosch, 2006). Op die manier wordt een stimulans gegeven om zo veel mogelijk energie op te
wekken tegen zo laag mogelijke kosten. In de theorievorming over het gebruik van dit soort
instrumenten wordt een onderscheid gemaakt tussen twee systemen: het ‘feed-in tariefsysteem’ en
het ‘quota obligation systeem’ (Breukers, 2006).
Voorwaarde voor een feed-in tariefsysteem is dat het energienetwerk open wordt gesteld voor
iedere partij die elektriciteit wil leveren aan het net. Producenten van windenergie zijn gebonden
aan een bepaalde vastgestelde prijs, waarvoor zij hun energie moeten verkopen. De overheid keert
vervolgens voor iedere opgewekte kWh elektriciteit een bepaald bedrag uit om de meerkosten ten
opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen te compenseren. De subsidie wordt
gegarandeerd voor een bepaalde tijdsperiode. Feed-in tariefsystemen sturen daarmee op prijs, in de
veronderstelling dat de markt zal instappen wanneer er gunstige voorwaarden worden gecreëerd.
Bij een quota obligation systeem is dat net andersom. In een dergelijk systeem bepaalt de overheid
de hoeveelheid elektriciteit, die uit duurzame bronnen moet worden geproduceerd.
Elektriciteitsproducenten krijgen quota opgelegd ten aanzien van het aandeel elektriciteit dat
duurzaam moet worden opgewekt.
Beide systemen kennen voor- en nadelen en voor- en tegenstanders in de wetenschappelijke en
professionele discussie die in de literatuur die over dit onderwerp gaande is (voor een overzicht zie
Breukers, 2006).
1.3.5 Organisatie van de energiehuishouding
De Elektriciteitswet bevat de belangrijkste set aan spelregels met betrekking tot de productie, het
transport en de levering van elektriciteit . Vanuit de historie kende de energiesector in Nederland
een gecentraliseerde structuur, die was gefragmenteerd en werd gekarakteriseerd door een
monopolistisch systeem (Breukers, 2006). Een vast aantal energiemaatschappijen, die in handen
waren van provinciale en gemeentelijke overheden, waren verantwoordelijk voor
energieopwekking, transmissie, distributie en levering aan de eindgebruikers (Slingerland, 1999).
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De elektriciteit werd hoofdzakelijk opgewekt in grootschalige energiecentrales, waarna het via
transmissie van hoog naar laagvoltage werd omgezet en distributie naar de eindgebruikers
plaatsvond. Onder invloed van de liberaliseringgolf die vanaf de jaren 90 door Europa ging, is met
het wijzigen van de Elektriciteitswet in 1998 de vergunningplicht voor het opwekken van
elektriciteit opgeheven en werd het inkopen van elektriciteit voor iedereen mogelijk. In 2001
werd het bovendien mogelijk ‘duurzaam’ opgewekte elektriciteit vrij te verhandelen.
Energiebedrijven waren niet langer verplicht om elektriciteit te kopen die werd opgewekt door
private windenergiebedrijven binnen de regiogrenzen. Vise versa waren deze
windenergiebedrijven niet langer verplicht om de elektriciteit te verkopen aan de regionale
leveringsmaatschappij. Sinds die tijd bepaald de markt de energieprijs van met wind opgewekte
energie (Agterbosch, 2006).
In de geliberaliseerde markt zijn de private actoren van vitaal belang om de elektriciteitsproductie
te verduurzamen. Samen met de investeerders zijn dit de partijen waarvan wordt verwacht dat zij
risico’s willen dragen en initiatieven zullen nemen om projecten op het gebied van windenergie
ten uitvoer te brengen en ze vervolgens te onderhouden. Door Agterbosch (2006) worden vier
soorten initiatiefnemers voor windenergie-projecten onderscheiden. Ten eerste zijn er de kleine
investeerders, met name boeren, waarvoor de productie van windenergie een neveninkomen is en
het basisinkomen buiten de energiesector is gesitueerd. Ten tweede kennen we energiebedrijven,
waarvoor windenergie exploitatie een kleine maar groeiende markt is en de core business bestaat
uit de productie, import en verkoop van energie. Ten derde zijn er coöperatieve verenigingen, die
geen windenergieprojecten ontwikkelen om het behalen van winsten, maar vanuit een ethisch
motief streven naar een duurzame energiehuishouding. Ten vierde zijn er nieuwe onafhankelijke
windenergie projectontwikkelaars (NOWP), waarbij de exploitatie en ontwikkeling van
windturbineparken een onderdeel uitmaakt van de core business, die meestal bestaat uit
energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. Hoewel deze vier groepen dus kunnen worden
onderscheiden, wordt er wel samengewerkt tussen verschillende partijen en ontstaan joint
ownership constructies (Agterbosch, 2006).
Twee van de vier groepen initiatiefnemers, te weten de kleine investeerders en de
energiebedrijven, hebben de elektriciteitsmarkt als gevolg van de organisatie van de
energiehuishouding gedomineerd in Nederland (Agterbosch en Breukers, 2008). De
energiebedrijven waren met name verantwoordelijk voor de ontwikkeling van windenergie in de
jaren 90. In belangrijke mate was het beleid van de rijksoverheid, in het bijzonder dat van het
Ministerie van Economische Zaken, hiervoor verantwoordelijk (Agterbosch, 2006). Onder invloed
van het doelgroepenbeleid uit het eerste Nationaal Milieubeleidsplan – en het daaruit
voorkomende Milieu-actieplan (MAP) – werd de coalitie tussen het ministerie van EZ en de
energiebedrijven versterkt; deze partijen onderhielden namelijk ten aanzien van de ontwikkeling
van duurzame energie ook in de periode daarvoor al nauwe banden met elkaar.
Sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt begin 21e eeuw zijn het landelijk gezien vooral
de kleine investeerders geweest die in windenergie-ontwikkeling zijn gaan investeren. Binnen
deze landelijke trend zijn echter wel aanzienlijke regionale verschillen aan te merken, maar vanaf
2002 is er gezamenlijk meer geïnstalleerd vermogen windenergie in handen van kleine
investeerders, dan van energiebedrijven. De reden dat energiebedrijven de markt niet langer
beheersen is tweeledig (Agterbosch en Breukers, 2008). Enerzijds hebben energiebedrijven een
gelimiteerde intrinsieke motivatie om te investeren in duurzame energieontwikkeling. Door de
energiebedrijven is de ontwikkeling van windenergie nooit echt beschouwd als een technisch en

30

economisch aantrekkelijke ontwikkeling met een florissant toekomstperspectief. Anderzijds
waren zij niet ervaren genoeg om op lokaal niveau te opereren. Doordat er in de meeste gevallen
door energiebedrijven werd ingezet op grootschalige ontwikkeling duurde de procedure daarvoor
gemiddeld genomen ongeveer 6 jaar, waarbij er ook een aantal grote projecten uiteindelijk niet
door zijn gegaan, hetgeen niet motiverend was om verder in windenergie te investeren. De
ontwikkeling van solitaire windturbines of kleinere projecten van de kleine investeerders
ondervond veel minder acceptatieproblemen. De gemiddelde proceduretijd voor een solitaire
windturbine bedroeg in dezelfde periode bijvoorbeeld gemiddeld maar 1.7 jaar (Agterbosch en
Breukers, 2008). Na het beëindigen van de MAP-convenanten in 2000 kwam er geen nieuw
samenwerkingsverband van de grond tussen het ministerie van EZ en de energiebedrijven.
Vanwege de concurrentie, die tussen de energiebedrijven was ontstaan door de privatisering van
de sector, werd overgegaan tot het ontwikkelen van individuele handelingsstrategieën (Breukers,
2006).
1.4.6 De invloed van discours en discours-coalities in de lokale context
Problemen rond windenergie-ontwikkeling op lokaal niveau zijn in het verleden verschillende
keren vanuit een discoursperspectief onderzocht (Mander, 2008, Barry et. al., 2008, Stevenson,
2009). Ontwikkeling van windenergie op lokaal niveau blijkt in essentie een proces van
coalitievorming te zijn. Kennis en communicatie over technische, milieu en ethische aspecten van
windenergie speelt een grote rol van betekenis, omdat discourscoalities de geloofwaardigheid van
de argumenten van de opponenten in twijfel proberen te trekken: “There appears to be little

common ground; every argument is countered and questioned by those of the opposite persuasion
as 'each side maintains that the claims of the other are misleading, a half-truth or plain fiction”
(Szarka, 2006, p. 168).
In de literatuur worden in het algemeen twee groepen - discours-coalities - onderscheiden: de
coalitie van ‘wind supporters’ en de coalitie van ‘landscape protectionists’ (Mander, 2008). Het
verhaal - de story-line - van de ‘wind supporters’ wordt gekenmerkt door een aantal
componenten. Ten eerste wordt het zeer belangrijk geacht om duurzame energie op lokaal niveau
te ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan. Lokale energieopwekking heeft daarnaast
een aantal voordelen ten opzichte van het opwekken van energie in grootschalige
energiecentrales. Men houdt zeggenschap over de energievoorziening en creëert
leveringszekerheid. Bovendien kan lokale energieopwekking de lokale economie stimuleren.
Voorts wordt geprobeerd doelstellingen voor windenergieopwekkingen in beleid te verankeren.
Deze doelstellingen worden vervolgens op elk mogelijk moment aangehaald om betrokken
partijen te kunnen blijven stimuleren. Voorstanders van windenergie relativeren de visueel
landschappelijke effecten van windturbines. Deze worden minder belangrijk geacht dan
consequenties voor de natuur of milieuhinder voor omwonenden. De visuele aantasting van het
landschap is minder relevant, omdat zonder het plaatsen van windturbines onder invloed van
klimaatverandering veel grotere landschapsaantasting en daarmee visuele verandering moet
worden verwacht. De story-line van de ‘landscape protectionists’ heeft ook een aantal
kenmerken. Ten eerste wordt de noodzaak van het gebruik van duurzame energiebronnen en
windenergie in het bijzonder in twijfel getrokken. Volgens dit discours worden de mogelijkheden
om energie te besparen onvoldoende benut. Ten tweede wordt de leveringsonzekerheid
aangedragen als argument tegen windenergie. In perioden met weinig of geen wind zal centrale
energieopwekking noodzakelijk blijven. Tot slot staan de gevolgen voor de omgeving centraal, in
het bijzonder de impact op de visuele kwaliteit van het landschap. Het ‘industrialiseren’ van
landschappen met een eigen identiteit als gevolg van het plaatsen van windturbines is desastreus
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en is pas bespreekbaar als geen enkel andere oplossing meer voor handen is. De aanhangers van
deze discours-coalities zijn gegroepeerde omwonenden en landschapsbeschermingorganisaties. De
discours-coalities van voorstanders van windenergie bestaat uit overheidsorganen,
projectontwikkelaars en investeerders en milieu- en natuurorganisaties.
Beide discours-coalities kennen elkaars argumenten en bronnen (Barry et. al., 2008). Zij reageren
op elkaars standpunten en transformeren het eigen verhaal waar dat nodig wordt geacht. Het
debat heeft een co-evolutionair karakter. De argumenten van het ene discours en de ontwikkeling
daarvan kan niet helemaal worden begrepen zonder de argumenten van het andere discours te
kennen. Verder blijkt, wanneer men de twee gepolariseerde discours-coalities nader bestudeerd,
dat er in werkelijkheid ook verschillen zijn aan te merken tussen actoren die zich in de voor of
tegen coalitie bevinden (Barry et. al., 2008). Waardepatronen blijken een belangrijke rol te spelen
in de argumentenstrijd. Ellis et. al. (2007) concludeert dat: “the key issues facing wind farm

development are not 'objective' policy blockages, but clashes of values related to inter alia,
governance, technology, landscape aesthetics, issues of participation and power inequalities”
(Ellis et al. 2007, p. 521). Ook Warren en Birnie (2009) komen tot de conclusie dat onderliggende
waarden een belangrijke rol spelen in de discussie rondom windenergie-ontwikkeling. Hoewel
soms op inhoudelijke gronden wordt gediscussieerd zijn meestal tegengestelde waardepatronen
het onderwerp in de discussie. “Issues such as landscape aesthetics, community (dis)empowerment

and the relative importance of global and local factors are perceptual, unquantifiable and shaped
by personal world views. Consequently, even if all the misinformation provided by those
supporting or opposing wind farms was removed, profound disagreements would remain about the
appropriate choices for securing Scotland's future power supply” (Warren en Birnie, 2009, p ?).
1.4.7 Conclusie
De vorige paragrafen hebben laten zien dat het succes van windenergie-ontwikkeling afhankelijk
is van een behoorlijk aantal factoren op verschillende schaalniveaus. Alle betrokken actoren
samen creëren gezamenlijk de voorwaarden waarin de initiatiefnemers opereren. Ecologische
modernisering kan alleen succesvol zijn als daarvoor in de lokale context voldoende institutionele
capaciteit aanwezig is. Uiteindelijk zijn investeringen van marktpartijen, boeren en coöperatieve
stichtingen bepalend voor het succes van windenergie in een (semi-)geliberaliseerde
energiesector, zoals dat in Nederland het geval is. Maar zonder de juiste institutionele
arrangementen kunnen discoursen, spelregels en machtsverhoudingen verdergaande benutting
van het potentieel aan windenergie belemmeren. Anders dan in bijvoorbeeld Spanje, is ook in
Nederland de ruimtelijke ordening dusdanig georganiseerd dat locatietoewijzing een
gemeentelijke bevoegdheid is (Toke et. al, 2008). Op lokaal niveau worden heftige discussies
gevoerd over de nut- en noodzaak van windenergie-ontwikkeling en een goede inpassing van
windturbines in het bestaande landschap.
Het besluit van een gemeente om niet of juist wel over te gaan tot het wijzigen van een
bestemmingplan voor windenergie-ontwikkeling is een belangenafweging tussen diverse
economische en politieke belangen. Een technocratische benadering van het energievraagstuk kan
leiden tot sterke verdeeldheid in lokale gemeenschappen. Omdat dat niet bijdraagt aan de sociale
cohesie en samenwerking die binnen een gemeente op tal van punten nodig zijn, is er in veel
gevallen tegenzin bij gemeenten ontstaan om nog langer mee te werken aan de ontwikkeling van
nieuwe windenergieprojecten (Kahn, 2003).
Resumerend blijken de volgende zeven factoren de ontwikkeling van windenergie te beïnvloeden.
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Participatie
Participatie is niet in alle gevallen zaligmakend, maar het leidt er wel toe dat er meer draagvlak
ontstaat voor windenergie-ontwikkeling en dat de legitimiteitbeleving over de besluitvorming in
het algemeen toeneemt. Door het bieden van mogelijkheden aan voor- en tegenstanders om te
participeren in beleidsontwikkeling en beleidsprocessen wordt begrip gekweekt voor elkaars
argumenten. Dat leidt tot de opbouw van sociaal kapitaal, waar top-down besluitvorming juist de
weerstand doet toenemen. Bovendien leidt participatie in de regel tot betere planvorming, doordat
kennis uit de lokale gemeenschap maximaal wordt benut.
Financiële betrokkenheid
Financiële betrokkenheid van de lokale gemeenschap leidt tot meer draagvlak voor windenergieontwikkeling en acceptatie in de lokale gemeenschap. Het verlies aan visuele kwaliteit dient dan
voldoende te worden gecompenseerd door op een ander terrein een positieve bijdrage te leveren.
Lokale initiatiefnemers
Lokale initiatiefnemers spelen een belangrijke rol. De ontwikkeling van windenergie in Nederland
laat zien dat de groei voor een belangrijk deel werd gerealiseerd toen de concurrentiepositie voor
lokale initiatiefnemers werd verbeterd. Investeringen van (kleinschalige) lokale initiatiefnemers
leidt tot meer acceptatie in de lokale gemeenschap.
Gemeentelijke organisatie
Zowel de ambtelijke organisatie als de politiek kan de ontwikkeling van windenergie behoorlijk
belemmeren, maar ook juist mogelijkheden bieden. De gemeente staat als locale bestuurslaag het
dichtst bij de burger en is verantwoordelijk voor cruciale uitvoeringsaspecten bij de ontwikkeling
van windenergie. Om die reden kunnen zij maatwerk leveren op het gebied van windenergieontwikkeling (VNG, 2003). De gemeente heeft naast de rol als beleidsontwikkelaar en stimulator
eveneens de rol als vergunningverlener en plantoetser en kan eventueel tevens optreden als
regisseur of initiatiefnemer.
Discours
Aan ieder nieuw windturbinepark blijkt een behoorlijke maatschappelijke discussie vooraf te gaan,
waarin zowel voor- als tegenstanders coalities vormen en story-lines de besluitvorming
beïnvloeden.
Bovenlokale factoren
Naast lokale factoren zijn er daarnaast ook een aantal bovenlokale institutionele factoren, die de
beleidsvorming op lokaal niveau beïnvloeden. Het gaat hier om het beleid op het gebied van
milieu, ruimtelijke ordening en energie en eveneens om de financiële stimuleringsinstrumenten
die er zijn voor windenergie-ontwikkeling. Bovenlokale institutionele factoren zijn gerelateerd
aan de beleidsvoering op hoger gelegen schaalniveaus.

1.4 Doelstelling, probleemstelling
probleemstelling en uitgangspunten
uitgangspunten van het onderzoek
“The level at which the real decisions are taken about investments and the siting of wind power

schemes is crucial. In most countries (except Spain), this is the local level. The key question is how
decision-making on that level is organized and how social networks that may operate on either
the same or other levels try to influence those decisions” (Wolsink, 2007b, p. 2701)
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Het is niet te verwachten dat de ambitieuze doelstelling van de Rijksoverheid op het gebied van
windenergie-ontwikkeling zonder verandering op lokaal niveau zal leiden tot de gewenste
verduurzaming van de energiehuishouding. Dat heeft de moeizame ontwikkeling van windenergie
in de afgelopen 20 jaar aangetoond (Wolsink, 2007a: 2007b). Om deze reden staan
beleidsprocessen rond windenergie op lokaal niveau centraal in dit onderzoek. Daarmee wordt
beoogd inzicht te geven in de belemmeringen en mogelijkheden voor windenergie-ontwikkeling,
die ontstaan in die beleidscontext. Hoewel instituties een enigszins vast en stabiel karakter kennen
en verweven zijn met elkaar, zijn instituties -hoe stabiel op het eerste gezicht ook- voortdurend
onderhevig aan verandering en aanpassing. Ook instituties op lokaal niveau zijn dusdanig om te
vormen dat het groeipotentieel van windenergie-ontwikkeling beter zou kunnen worden benut.
Zonder een vooringenomen standpunt in te willen nemen als het over windenergie-ontwikkeling
in een specifieke context gaat, is het uitgangspunt van deze studie dat het belangrijk is dat aandeel
windenergie blijft groeien. Een voortvarende ontwikkeling van windenergie draagt bij aan de
verduurzaming van de energiehuishouding en is een belangrijke pijler in het Nederlandse energieen milieubeleid. Hoewel de Rijksoverheid steeds meer geneigd lijkt te zijn om hiërarchisch en topdown windturbineparken met behulp van zogenaamde rijksinpassingsplannen tot ontwikkeling te
laten komen is het niet aannemelijk dat het rijk veel gebruik zal gaan maken van deze
bevoegdheid (Wolsink, 2007b). De beleidsrelevantie van onderzoek naar de mogelijkheden voor
windenergie-ontwikkeling op land in de lokale context is om die reden nog steeds aanwezig.
1.4.1 Doelstelling
Met dit onderzoek wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling over het
ontwikkelingspotentieel (belemmeringen en mogelijkheden) van de bestaande institutionele
ordening op het lokale beleidsniveau. Daarmee kan het belang van institutionele verandering op
dat niveau inzichtelijk worden gemaakt en kunnen aanbevelingen worden gedaan om de
benutting van het potentieel aan windenergie in de lokale context te verbeteren. Er is voor
gekozen om één casestudie uit te voeren in de gemeentelijke beleidscontext, hetgeen verder is
toegelicht in hoofdstuk 3. Door de complexiteit van windenergie-ontwikkeling is elke casus uniek
en is diepgaand onderzoek belangrijk om de beleidsprocessen en beleidsuitkomsten te begrijpen en
te verklaren (Agterbosch et. al., 2009).
De doelstelling van dit onderzoek luidt dan als volgt:

Leerpunten genereren om het potentieel aan windenergie-opwekking zo optimaal mogelijk te
benutten, door vanuit institutioneel perspectief in een specifiek geval onderzoek te doen naar de
belemmeringen en mogelijkheden voor de opwekking van windenergie.
1.4.2 Vraagstelling
De hoofdvraag van het onderzoek die hoort bij de doelstelling van het onderzoek luidt als volgt:

‘Welke veranderingen in het beleidsarrangement rond windenergie-ontwikkeling, zowel in
algemene termen als ook meer gericht op de onderzochte cases, zijn aan te bevelen om het
potentieel aan windenergie-opwekking in Nederland beter te benutten?’
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Toelichting: Instituties worden in dit onderzoek beschreven vanuit het perspectief van een
beleidsarrangementenbenadering (Arts en Leroy, 2003, 2006 en Van Tatenhove et. al., 2000). De
beleidsarrangementenbenadering maakt het mogelijk om de dynamiek en stabiliteit in een
beleidsveld, als gevolg van het samenspel tussen actoren enerzijds en maatschappelijke
veranderingsprocessen op een hoger schaalniveau anderzijds, te bestuderen (Van Tatenhove,
2000). De beleidsarrangementenbenadering onderscheidt in een beleidsveld vier dimensies, te
weten: 1.) de actoren en hun coalities, 2.) de hulpbronnen die actoren tot hun beschikking
hebben, 3.) de formele en informele spelregels en 4.) de invloed van discoursen op de
beleidsvorming (Liefferink, 2006).
Door middel van het beantwoorden van de volgende deelvragen wordt gezocht naar
beantwoording van de hoofdvraag.
1. Hoe vindt in theorie beleidsvorming onder invloed van institutionele variabelen plaats?
Toelichting: Beleid komt door de complexiteit in de moderne samenleving niet meer tot stand
door doelrationele besluitvorming, maar wordt in belangrijke mate beïnvloed door de werking van
instituties. Hoewel volgens het institutionalisme actoren enige vrijheid hebben tot het maken van
rationele keuzes is het uitgangspunt dat instituties in belangrijke mate beleidsuitkomsten
structuren. Een institutionele invalshoek richt zich met name op de onbedoelde gevolgen en
inefficiënties van beleidprocessen en het niet-intentioneel handelen van actoren onder invloed
van instituties. Een samenleving en een overheid die ecologische modernisering voorstaat en
windenergie-ontwikkelingen probeert te stimuleren, zal zich hiervan bewust moeten zijn. Met
een beleidsarrangementenbenadering wordt zowel de invloed van het strategisch handelend
gedrag van actoren in beleidsprocessen betrokken in de analyse, als ook de werking van instituties
bij datzelfde proces anderzijds (Arts en Leroy, 2003). Beantwoording van deze vraag is mogelijk
door literatuur te bestuderen over institutionalisering en de organisatie en inhoud van
beleidsarrangementen.
2. Welke institutionele factoren belemmeren windenergie-ontwikkeling in een specifieke
lokale beleidscontext, onderzocht met een beleidsarrangementenbenadering?
Toelichting:. Zoals is gemotiveerd in hoofdstuk 2 vormt de beleidsarrangementenbeandering de
theoretische invalshoek van het onderzoek. Op basis van eerder onderzoek is vooraf aangenomen
dat institutionele verandering in de lokale context noodzakelijk is om de landelijke doelstellingen
op het gebied van windenergie-ontwikkeling te kunnen halen. Door het beantwoorden van deze
deelvraag wordt met kwalitatief onderzoek in een specifieke casus getoetst of de vooraf gestelde
aannames empirisch worden bevestigd. Het antwoord op deze vraag zal hoofdzakelijk worden
gehaald uit interviews met actoren uit het beleidsveld en het bestuderen van beleidsdocumenten
en berichtgeving in de media.
1.4.3 Uitgangspunten van het onderzoek
Op basis van de voorgaande paragrafen gaat het onderzoek uit van de volgende theoretische
posities:
1). Institutioneel perspectief: Instituties vormen het uitgangspunt van dit onderzoek. De
verwachting is dat niet het doelrationeel handelen van actoren in beleidsprocessen primair
bepalend zijn voor de uitkomsten van beleid, maar dat instituties, opgevat als vaste collectieve
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patronen van formele en informele regels, machtsverhoudingen en discoursen, als structurele
kenmerken daarvoor in belangrijke mate verantwoordelijk zijn.
2). Beleidsarrangementenbenadering: De beleidsarrangementenbenadering gaat ervan uit dat
dynamiek in een beleidsveld wordt afgewisseld met stabilisering van de verhoudingen tussen
actoren, discoursen, de verdeling van hulpbronnen en de spelregels in het arrangement. De
verwachting is dat het beleidsveld rond windenergie-benutting in de onderzochte context een
dergelijke stabilisering kent en dat dynamiek wordt veroorzaakt door een verandering in één van
de vier dimensies van het arrangement.
3). Belemmeringen voor windenergie-benutting: Naar verwachting kent het beleidsarrangement
verbeteringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van windenergie. Belemmeringen voor
windenergie-ontwikkeling in de onderzochte lokale context hebben betrekking op:
• de mogelijkheden die worden geboden aan voor- en tegenstanders om te participeren in
beleidsontwikkeling en beleidsprocessen;
• de manier waarop er door de overheid en initiatiefnemers met de lokale gemeenschap
wordt gecommuniceerd en er voordeel wordt gecreëerd voor de lokale gemeenschap met
de komst van windenergieopwekking;
• de mogelijkheden die door het arrangement worden geboden voor lokale initiatiefnemers
om windenergie te ontwikkelen;
• de houding en het handelen van de gemeentelijke organisatie en politiek;
• de invloed van discours- en discours-coalities van voor en tegenstanders van windenergieontwikkeling;
• Bovenlokale factoren, zoals de spelregels die zijn gerelateerd aan de organisatie van de
energiehuishouding en aan de ruimtelijke ordening en de (financiële)
stimuleringsinstrumenten die worden geboden vanuit de overheid.

1.55 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
1.
Met dit onderzoek wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het stimuleren van ecologische
modernisering in de energiehuishouding. De ecologische moderniseringstheorie is met name
gericht op sociale verandering op nationaal en internationaal beleidsniveau (Gibbs, 2000). De
moeizame integratie van windenergiebenutting in de bestaande energiehuishouding laat echter
zien dat ook sociale verandering op het sub-nationale niveau geen probleemloze exercitie is.
Hoewel een ruimte meerderheid in de maatschappij – circa 80 % van de bevolking – positief
tegenover de ontwikkeling van meer windenergie staat, heeft de beleidspraktijk in de afgelopen 20
jaar uitgewezen weerbarstig te zijn. De gewenste verandering komt niet vanzelf. Deze studie
onderzoekt het belang van de institutionele verandering die daarvoor noodzakelijk lijkt te zijn.
Hierin is de maatschappelijke relevantie van het onderzoek gelegen.
Een beleidsarrangementenbenadering als analysekader naar belemmeringen en mogelijkheden
voor windenergie-ontwikkeling is als zodanig nog niet eerder toegepast in een specifieke lokale
context. De benadering maakt het mogelijk zowel recht te doen aan de inhoudelijke als
organisatorische institutionele variabelen die van invloed zijn op windenergie-ontwikkeling.
Hierin is de theoretische relevantie van het onderzoek gelegen.
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1.66 Leeswijzer
1.
Deel I: Introductie tot het onderzoek
In dit eerste hoofdstuk is de aanleiding en probleemstelling van het voorliggende onderzoek
beschreven. Om meer inzicht te geven in de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt
worden in het tweede hoofdstuk enkele theoretische concepten besproken. Instituties en
beleidsarrangementen met de dimensies daarvan komen uitgebreid aan bod, waarbij speciale
aandacht uit zal gaan naar de lokale context. In hoofdstuk drie zullen de theoretische concepten
worden uitgewerkt in de operationalisatie. Vervolgens wordt stilgestaan bij de methoden van
onderzoek en de technieken voor dataverzameling. Na deze drie hoofdstukken zal het empirische
deel van het onderzoek worden behandeld.
Deel II: Praktijkbevindingen
In dit deel van de thesis, dat overeenkomt met de hoofdstukken vier en vijf, komen de
bevindingen van het casus-onderzoek aan bod. Er zal worden ingaan op de inhoud en organisatie
rond de beleidsprocessen in de onderzochte casus. In hoofdstuk vier worden de resultaten
geanalyseerd zodat inzicht wordt gegeven in de belemmeringen en mogelijkheden voor
windenergie-ontwikkeling op lokaal niveau in een specifieke context.
Deel III: Conclusies en aanbevelingen
In de conclusies worden de deelvragen beantwoord en ten slotte ook de hoofdvraag. Uit de analyse
van hoofdstuk vijf zullen enkele conclusies worden getrokken die de aanleiding vormen voor het
geven van een aantal aanbevelingen voor toekomstig beleid in relatie tot windenergieontwikkeling op lokaal niveau. De theoretische concepten over beleidsarrangementen en
instituties zullen hierbij worden toegepast.
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2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk probeert de eerste deelvraag van de probleemstelling van het onderzoek te
beantwoorden: Hoe vindt in theorie beleidsvorming onder invloed van institutionele variabelen
plaats? Zoals uit dit hoofdstuk zal blijken komt beleid in de moderne samenleving niet zozeer tot
stand door doelrationele besluitvorming, maar wordt beleid in belangrijke mate beïnvloed door de
werking van instituties en door sociale interactie. In paragraaf 2.1 zijn deze verschillende
beleidsperspectieven beschreven en is de keuze voor een institutioneel perspectief, in het
bijzonder de beleidsarrangementenbenadering gemotiveerd. In paragraaf 2.2 is de
beleidsarrangementenbenadering als analysekader verder beschreven. Beleidsarrangementen
kennen vier dimensies, gekoppeld aan de inhoud en organisatie van het arrangement. Paragraaf
2.3 beschrijft deze dimensies, waarop in paragraaf 2.4 ingaat op ecologische modernisering als
achterliggend interpretatiekader voor windenergie-ontwikkeling en institutionele verandering.
Tot slot is in paragraaf 2.5 het conceptueel model van het onderzoek weergegeven.

2.11: Het begrip beleidsprocessen: een theoretische
2.
theoretische inkadering
Beleidsprocessen worden in de sociale wetenschappen vanuit verschillende invalshoeken
benaderd. In navolging van Driessen en Leroy (2007) zijn er conceptueel drie benaderingen te
onderscheiden. Een veelgebruikte benadering is ten eerste het doelrationele perspectief, dat is
gericht op ‘doelgerichtheid’ en ‘efficiëntie’ als motoren achter beleidsprocessen. (Runhaar en
Driessen, 2007). Aanname is dat beleidsdoelen relatief eenduidig kunnen worden vastgesteld en
dat de uitvoering van beleidsdoelen door lagere overheden of andere actoren kan worden
afgedwongen. Op het gebied van duurzame ontwikkeling houdt dit in, dat er dusdanig veel kennis
over de werking van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen te verzamelen is, dat deze adequaat
beheerd kunnen worden. De wetenschap levert de feiten, die vervolgens via modellering in
allerlei beleidsvelden worden overgenomen. Wetenschappelijke dataverstrekking bepaalt in de
rationalistische traditie de ruimte voor het beleid (WRR, 2003). Het doelrationaleel perspectief
verwijst naar de ideologie die van de overheid verwacht dat zij collectieve en politiek-bestuurlijke
kwesties rond de milieuproblematiek voor haar rekening neemt (Dubbink, 1999). Het openbaar
bestuur dient zich vooral te beperken tot het stellen van wetten en wordt geacht voldoende
toegerust te zijn om deze taken naar behoren uit te voeren. Rationaliteit biedt de legitimatie om
beperkingen op te leggen aan het menselijk handelen. Duurzaamheid dient in de doelrationele
visie een randvoorwaarde te zijn waarover niet onderhandeld kan worden. Duurzaamheid is geen
deugd, maar een plicht; het is geen doel, maar een randvoorwaarde, aldus milieufilosoof Van
Hengel (Van Steenbergen, 1996, p. 484). Het handhaven van het ecologisch evenwicht wordt van
een hogere orde beschouwd, die uitgaat boven sociaal-economische doelstellingen (SER, 1989).
Een tweede perspectief is het sociaal-interactieperspectief, dat zich onderscheidt van het
doelrationele perspectief door beleidsprocessen te omschrijven als overleg en onderhandeling, in
plaats van rationeel uitdenken (Driessen, Goverde en Leroy, 2007). Lang niet alle problemen
komen voort uit een gebrek aan kennis, zoals het doelrationele perspectief voorstaat.
Besluitvormers zijn in de praktijk beperkt rationeel; door cognitieve beperkingen kunnen zij in de
regel niet alle relevante informatie overzien of verwerken (bounded rationality). Bovendien
streven besluitvormers en beleidsmakers doorgaans niet naar optimale oplossingen, maar naar
bevredigende oplossingen. Niet een alles overziende en sturende overheid, maar de interactie in
netwerken en de machtsverhouding tussen overheden en allerlei maatschappelijke actoren
bepalen het procesverloop en het resultaat. Het interactie-perspectief gaat uit van het principe dat
actoren in de moderne samenleving niet langer zelfstandig hun doelen kunnen realiseren, omdat
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zij (wederzijds) afhankelijk zijn geworden van hulpbronnen die in het bezit zijn van andere
partijen. Hulpbronnen zijn middelen voor doelbereiking, waarbij een onderscheid gemaakt kan
worden in materiële bronnen (zoals geld) en immateriële bronnen (zoals autoriteit) (De Bruijn
e.a., 1993). Om tot uitruil van deze hulpbronnen te komen gaan actoren relaties met elkaar aan,
welke resulteren in een patroon van interacties. Het geheel van de onderlinge relaties vormt het
netwerk. Netwerken kunnen ontstaan rondom uiteenlopende thema’s en met verschillende
doelen. De opkomst van de informatiemaatschappij heeft geleid tot een hoog dynamische
samenleving waarin grenzen eenvoudig worden overstegen en verschillende sectoren, bedrijven
en regio’s in wisselende samenstellingen met elkaar interacteren. Een locale en autonome
economie kan niet meer bestaan in een steeds verder globaliserende wereld. Daarvoor zijn er
simpelweg teveel netwerken en relaties (Giddens, 1990). Met de komst van nieuwe
communicatiemiddelen de interactiemogelijkheden, en daarmee de intensiteit van interacties,
dusdanig zijn toegenomen dat het begrip daarvan, laat staan het reguleren daarvan, door de
overheid vrijwel onmogelijk is geworden (Castells, 2004). In plaats van hiërarchisch sturing moet
het openbaar bestuur als gevolg van de toenemende complexiteit in de samenleving volgens
aanhangers van netwerksturing steeds meer sturingsinitiatieven buiten het publieke domein
plaatsen. Veel sturingsproblemen kunnen volgens aanhangers van netwerksturing worden
verzacht door de markt rechtstreeks bij het politiek-bestuurlijk proces te betrekken. Om te
beginnen ontlast elke taak die de markt overneemt het openbaar bestuur. Bovendien vindt
milieubeleid dat in samenwerking met marktpartijen is opgesteld en wordt uitgevoerd naar alle
waarschijnlijkheid een beter evenwicht tussen economie en duurzaamheid dan beleid dat
ontworpen is door buiten die praktijk staande ambtenaren. Juridische instrumenten worden
omgeruild voor communicatieve instrumenten. Waar juridische instrumenten proberen gedrag te
beïnvloeden door te dreigen met dwang, wordt bij het gebruik van communicatieve instrumenten
geprobeerd in te spelen op de motivatie van bedrijven en burgers. Voorbeelden van
communicatieve instrumenten zijn overleg, onderhandelingen, demonstratieprojecten,
convenanten en facilitaire ondersteuning. Deze verandering in de onderlinge verhoudingen tussen
overheden, bedrijfsactoren en de burgerij, wordt ook wel aangeduid als een proces van politieke
modernisering (Van Tatenhove, Arts en Leroy, 2000).
Naast het doelrationeel en sociaal-interactieperspectief is het laatste en derde perspectief een
institutioneel perspectief. Een institutioneel perspectief kent een belangrijke rol toe aan de
structurele werking van instituties als drijvende kracht achter beleidsprocessen en -instituties.
Anders dan het doelrationele perspectief zet de institutionele invalshoek zich af tegen louter
doelrationeel en intentioneel denken over sociaal handelen. Vanuit het institutionalisme is de
aandacht gericht op de beperkingen die de context oplegt aan het sociaal handelen: traditionele
handelingspatronen zijn daarbij minstens zo belangrijk als doelrationeel denken. Anders dan het
sociaal interactie perspectief is het institutionalisme niet alleen gericht op de zich in het hier en
nu afspelende interacties, maar wordt er ook een belangrijke invloed toegekend aan bepaalde
patronen, afspraken en regels uit het verleden. De sterke nadruk op strategisch handelende
actoren doet onvoldoende recht aan de structurerende werking van institutionele patronen1. Dat
zijn waarden, normen en sociaal handelen, gestold in vaste collectieve patronen van formele en
informele regels. Instituties bieden mogelijkheden, maar ook beperkingen. Actoren passen zich
voortdurend tot op zekere hoogte aan op de omgeving en nemen culturele veranderingen in die
omgeving deels ook over in hun eigen functioneren. Handelen van actoren, al dan niet vastgelegd
in beleid, is volgens deze benadering niet zozeer alleen het resultaat van het calculerend afwegen
1

Dit overigens met uitzondering van het rational choice institutionalime (bijv. Scharpf, 1997, Ostrom, 2007)
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van kosten en baten (rational choice) van mogelijkheden, maar wordt evenwel beïnvloed door
overwegingen van gepastheid, door bounded rationality en door pad-afhankelijkheid. De in het
verleden gemaakte keuzen bepalen voor een belangrijk deel de keuzemogelijkheden van vandaag
de dag. Bovendien wordt in toenemende mate in de sociale wetenschappen ook aan discours een
belangrijke structurerende werking toegekend. Argumenten, taal en andere uitingen die worden
gebruikt in een beleidsdomein geven niet alleen uitdrukking aan gedachten en ideeën van actoren
om de werkelijkheid te beschrijven, maar gaan na verloop van tijd deze werkelijkheid ook mede
vormgeven. Meer dan de andere benaderingen wordt het institutionalisme dan ook beïnvloed
door sociaal constructivisme. De manier waarop actoren problemen percipiëren, definiëren en
sociaal construeren is mede bepalend voor de ontwikkelingen in het domein.
Als theoretisch perspectief is in dit onderzoek gekozen voor een institutioneel perspectief, zij het
dat met het gekozen analysekader – een beleidsarrangementenbenadering –strategisch gedrag en
interactie tussen actoren ook onderdeel van het onderzoek zijn. De volgende paragraaf gaat hier
dieper op in. Aan de keuze voor een institutioneel perspectief ligt de aanname ten grondslag dat de
problemen en ook de oplossingsrichtingen in het geval van windenergie-ontwikkeling in
institutionele variabelen moet worden gezocht. Als relatief nieuwe energievorm heeft
windenergie zich een plek moeten zien verwerven in de bestaande instituties van het milieu,
economische en ruimtelijke ordeningsbeleid. Inmiddels is die ontwikkeling alweer ruim 20 jaar
gaande. Lang genoeg om voor meetbare institutionele verandering te zorgen op lokaal en sublokaal niveau. Eveneens lang genoeg om te analyseren op welke manier bestaande instituties
beleidsuitkomsten structureren.

2.2 Institutioneel perspectief van het onderzoek: de
de beleidsarrangementenbenadering
Het ‘denken in termen van beleidsarrangementen’ mag zich sinds het begin van de 21e eeuw
verheugen in een toenemende mate van belangstelling. Als reactie op een veelal bestuurskundige
analyse van beleidsprocessen in het milieubeleid aan het einde van de 20e eeuw vormt de
beleidsarrangementenbenadering geen nieuwe theoretische invalshoek maar combineert het
bestaande benaderingen om een middenpositie te zoeken tussen enerzijds het strategisch
handelend gedrag van actoren en anderzijds de van invloed zijnde structurele ontwikkelingen
(Arts en Leroy, 2003). Omdat het institutionele kader in de lokale context in het verleden op het
gebied van windenergie-ontwikkeling nog niet veel is onderzocht zijn er weinig
aanknopingspunten om een duidelijk zwaartepunt van de analyse te bepalen. Om deze reden sluit
de beleidsarrangementenbenadering, afgekort BAB, prima aan bij de probleemstelling van dit
onderzoek. Hoewel de BAB geen synthese ambieert te zijn van verschillende beleidsperspectieven,
probeert zij wel de aandachtspunten en de voordelen van de diverse benaderingen te combineren.
Een BAB spreekt zich niet van te voren uit of spelregels, rationeel gedrag van actoren, omgeving
of nog andere factoren het beleidsdomein structureren (Van Tatenhove, Arts en Leroy, 2000; Arts
en Leroy, 2003; Arts en Leroy, 2006).
In de BAB staan twee begrippen centraal. Ten eerste is dat het sociologische begrip
‘institutionalisering’. Institutionalisering verwijst naar processen waarbij fluïde gedrag geleidelijk
stolt tot structuren, waarna die structuren vervolgens het gedrag van betrokkenen bepalen (Arts
en Leroy, 2006). Toegepast op beleidsprocessen verwijst institutionalisering naar het feit dat in een
bepaald beleidsdomein geleidelijk relatief stabiele probleemdefinities en oplossingsrichtingen
ontstaan, min of meer vaste patronen van taakverdeling en interactie tussen actoren tot stand
komen, beleidsprocessen zich volgens min of meer vaste regels ontwikkelen enzovoort. In
algemene termen zorgen instituties voor organisatie en regulering in de samenleving. Ze bieden
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actoren mogelijkheden, maar leggen tegelijkertijd ook beperkingen op (Meijerink en Van
Tatenhove, 2007). Instituties kunnen ontstaan uit de interactie tussen actoren die betrokken zijn
bij de beleidsvorming. Daarnaast ontstaan instituties ook onder invloed van maatschappelijke
ontwikkelingen die spelen op een hoger schaalniveau en die samenhangen met sociale en politieke
veranderingen waarop de actoren zelf vrijwel geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor zij
wel in hun handelen door worden beïnvloed (Van Tatenhove et. al, 2000). Instituties structureren
dus de beleidsontwikkeling en uitkomsten en naar verwachting is dat ook het geval als het om
windenergie-ontwikkeling gaat. Hoewel volgens het institutionalisme actoren enige vrijheid
hebben tot het maken van keuzes is het uitgangspunt dat instituties in belangrijke mate
beleidsuitkomsten structureren. Daarin onderscheidt institutionalisme zich van andere
benaderingen op beleidsprocessen, zoals bijvoorbeeld het doel-rationeel perspectief (Driessen en
Leroy, 2007). Beleidsprocessen en beleidsuitkomsten zijn in de praktijk beperkt rationeel. Door
cognitieve beperkingen kan in de regel niet alle relevante informatie worden overzien of
verwerkt. Besluitvormers en beleidsmakers streven doorgaans ook niet naar optimale oplossingen,
maar naar bevredigende oplossingen. Daarnaast speelt padafhankelijkheid een belangrijke rol.
Padafhankelijk wil zeggen dat beleidsprocessen in belangrijke mate beïnvloedt worden door
beleidskeuzes die in het verleden zijn gemaakt. Instituties zorgen ervoor dat actoren onbedoeld
geneigd zijn om een bestaand en vast patroon te volgen, ook al is dat inefficiënt en irrationeel of
druist dat in tegen hun diepere verlangens en gevoelens.
Beleidsarrangementen zijn het gevolg van dit soort institutionaliseringprocessen en worden
gedefinieerd als “de tijdelijke stabilisering van de inhoud en organisatie van een
(milieu)beleidsterrein (of van een ander nader af te bakenen deel daarvan)” (Arts en Leroy, 2003:
11).
Het tijdelijk karakter van een beleidsarrangement verwijst naar het feit dat instituties, hoe stabiel
op het eerste gezicht ook, aan voortdurende verandering en aanpassing danwel aan afbraak en
heropbouw onderhevig zijn. Het begrip politieke modernisering – het tweede centrale begrip in
de beleidsarrangementenbenadering –verwijst naar achterliggende sociale ontwikkelingen en
mechanismen die ten grondslag kunnen liggen aan dit soort veranderingen. Politieke
modernisering als structureel proces heeft naast de impact op de dagelijkse beleidspraktijk
eveneens de eigenschap dat zij daar zelf door wordt gevormd. Er is in andere woorden sprake van
dynamiek tussen beleidsarrangementen en achterliggende structuren. Ook beleidsarrangementen
beïnvloeden elkaar over en weer.
Een beleidsarrangement wordt verder geoperationaliseerd aan de hand van vier dimensies waarin
de inhoudelijke en organisatorische aspecten van een beleidsdomein zijn gelegen (figuur 2.1).
Deze vier dimensies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat betekent dat een verandering
op één van de dimensies hoe dan ook verandering op de andere dimensies induceert (Arts en
Leroy, 2003). In navolging van Liefferink (2006) gaat het hier om:






de bij het beleidsdomein betrokken actoren en hun coalities (en opposities);
de verdeling van macht en invloed tussen deze actoren, waarbij macht verwijst naar
mobilisatie, verdeling en inzet van hulpbronnen en de invloed op hoe de
beleidsuitkomsten worden bepaald;
de vigerende spelregels, zowel in termen van feitelijke regels voor (politieke) interactie als
in termen van formele procedures voor beleidsvoering en besluitvorming; en
de vigerende beleidsdiscoursen en –programma’s waarbij het begrip discours verwijst naar
de opvattingen en verhalen van de betrokken actoren – in termen van normen en
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waarden, probleemdefinities en oplossingsrichtingen – en het begrip programma verwijst
naar de specifieke inhoud van beleidsnota’s en maatregelen.

Figuur 2.1. Relatie tussen organisatie en inhoud in een beleidsarrangement (bron: Arts en Leroy, 2003)

De dimensies zijn dusdanig met elkaar verweven dat een analyse van een arrangement niet kan
volstaan met het zich beperken tot één of enkele dimensies. Daarin onderscheidt de BAB zich juist
van andere benaderingen, zoals de netwerktheorie of de discoursanalyse. Een gevolg van de
verwevenheid van beleidsarrangementen is dat een verandering van één van de dimensies in de
regel leidt tot een verandering van de andere dimensies, hoewel daarop uitzonderingen mogelijk
zijn.
Het vierdimensionale karakter maakt het mogelijk om een beleidsarrangement, afhankelijk van de
vraagstelling, vanuit vier verschillende invalshoeken te bestuderen (Liefferink, 2006). Elk
perspectief kent zijn eigen aandachtspunten en methodologische keuzes: “ ….different starting

points shed different light on the policy arrangement. Which phenomena one prefers to highlight
depends on the research question underlying the analysis” (Liefferink, 2006. p. 49/50) ”. In dit
onderzoek is er nadrukkelijk voor gekozen om niet één van de vier dimensies boven de anderen te
stellen. De bestaande kennis over windenergie-ontwikkeling, zoals is beschreven in paragraaf 1.4,
laat zien dat de knelpunten voor windenergie door alle dimensies zijn ingegeven. Een duidelijke
keuze voor een bepaalde keuze zou ertoe kunnen leiden dat er belangrijke zaken onderbelicht
blijven, waar gelet op de vraagstelling juist de aandacht in de analyse naar toe zou moeten gaan.

2.3 Nadere uitwerking van de dimensies van een beleidsarrangement
In deze paragraaf vindt achtereenvolgens een theoretische verdieping plaats van de vier dimensies
van een beleidsarrangement. De eerste subparagraaf gaat dieper in op de organisatie van een
beleidsarrangement. In de tweede subparagraaf is een theoretische verdieping beschreven van de
discoursdimensie van een arrangement.
2.3.1 Organisatorische dimensies: actoren, spelregels en hulpbronnen
Als theoretisch kader voor de organisatorische dimensies van het beleidsarrangement is gebruik
gemaakt van de netwerktheorie en actor-centrische institutionele theorie (Klein en Teisman,
1992, Koppejan en Klein, 2004, Scharpf, 1978, 1997 en Ostrom, 2007). Netwerk theorie en actorcentrische institutionele theorie besteden relatief veel aandacht aan de werking van institutionele
arrangementen in vergelijking met andere beleidstheorieën. In beide theorieën zijn instituties
centrale variabelen, die een belangrijke invloed hebben op beleidsuitkomsten. Instituties bepalen
de structuur waarin actoren interactie hebben en problemen worden gedefinieerd, beleidskeuzes
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vorm krijgen en uiteindelijk keuzes worden gemaakt. Voorts wordt de institutionele setting door
actoren actief gebruikt om op operationeel niveau veranderingen door te voeren.

Actoren
Het begrip actor kan verwijzen naar een individu of naar een groep individuen, al dan niet
gelieerd aan een bepaalde partij, die een bepaald doel nastreven in een beleidsveld. Wat actoren
gemeen hebben is dat ze een bepaalde plek in het beleidsveld innemen en daarin acteren. Actoren
kunnen zowel overheidsactoren als niet overheidsactoren zijn. Met de laatste categorie wordt
gedoeld op private partijen, maatschappelijke organisaties, expert(organisaties) en burgers, al dan
niet georganiseerd. De overheid moet niet worden opgevat als één organisatie, maar als een
veelkoppige organisatie met verschillende posities en belangen die ook onderling met elkaar
interactie hebben. Organisaties worden gekenmerkt door een tweeledig interactieniveau (Scharpf,
1997). Enerzijds acteert de organisatie als geheel, namens alle individuen die onderdeel uitmaken
van de organisatie. Anderzijds is er interactie tussen de individuen onderling binnen een
organisatie, die bepalend is voor het handelen van de organisatie als geheel.
Het begrip interactie verwijst naar een relatie tussen twee of meer actoren, die elkaar wederzijds
beïnvloeden (Kooimam, 2003). De netwerktheorie verwijst naar een patroonmatig verloop in de
interactie tussen actoren in een beleidsveld, dat een beleidsnetwerk wordt genoemd. Klein en
Teisman definiëren beleidsnetwerken als: “stabiele patronen van sociale relaties tussen wederzijds

afhankelijke actoren, die zich formeren rondom beleidsproblemen en/of beleidsprogramma’s en
die worden gevormd, in stand gehouden en veranderd door reeksen van spelen, waarin actoren
proberen door strategisch gedrag zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op het beleidsproces”
(Klein en Teisman, 1992: 36). In een beleidsnetwerk zijn de betrokken actoren op elkaar
aangewezen en vormen zij coalities om hun doelen te bereiken. Interdependentie of
afhankelijkheid tussen actoren is essentieel in een beleidsnetwerk. Besluitvormingsprocessen in
netwerken kennen meestal geen gestructureerd verloop, maar spelen zich af in verschillende
ronden en in verschillende beleidsarena's. In een ronde proberen actoren in verschillende
'geactiveerde netwerken' (beleidsarena's) middels een 'gevecht' te komen tot een besluit of
proberen juist om een bepaald besluit te voorkomen (Teisman, 1992). In elke fase van het
beleidsproces kunnen de constellaties, regels, structuren en interactievormen zich wijzigen, wat
van invloed is op de afwegingen die een actor maakt. Actoren bepalen per fase opnieuw hun
voorkeur en kiezen een strategie die hierbij aansluit (Scharpf, 1997). Het grillige verloop van
besluitvorming wordt met name bepaald door het strategische gedrag van de deelnemende actoren
(De Bruijn e.a., 2004). Aan het einde van een ronde is er een voorlopig resultaat geboekt waarbij
het gevecht winnaars en verliezers heeft opgeleverd. Het resultaat van een ronde is nadrukkelijk
een 'voorlopig resultaat', want in een volgende ronde krijgen verliezers de gelegenheid zich te
herkansen. Een ronde kan een aantal maanden in beslag nemen, maar ook enkele jaren. Tijdens
een ronde worden er in verschillende beleidsarena’s met uiteenlopende deelnemers, deelbesluiten
genomen. Pas aan het eind van het gehele beleidsproces wordt duidelijk welke besluiten blijven
staan (De Bruijn e.a., 2004).
Behalve coalities waarin actoren structureel samenwerken, kunnen er tussen actoren ook
conflicten ontstaan, die het functioneren van een beleidsarrangement beïnvloeden. Er zijn
conflicten in verschillende mate en gradaties. Arts et al. (2001) maakt een onderscheid tussen vier
typen conflicten:
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Meningsverschil: hierbij is sprake van tegenstrijdige belangen rondom een bepaald issue.
De partijen zijn het niet met elkaar eens, maar ‘kunnen nog wel door één deur’.

Escalerend conflict: hierbij is sprake van een meningsverschil dat uit de hand dreigt te
lopen. De communicatie tussen de actoren verslechterd of wordt zelfs afgebroken, men is
‘op de voet van oorlog’.

Heet conflict: de actoren praten niet langer met elkaar en proberen de positie van de
andere spelers actief te ondermijnen.

Deescalerend conflict: een heet conflict wordt langzaam opgelost. De communicatielijnen
worden hersteld en men probeert niet langer de positie van de andere spelers actief te
ondermijnen. De balans is echter precair en het terugvallen in een heet conflict is nog
steeds mogelijk.
Naast het beleidsnetwerk benoemt Scharpf ook nog drie andere mogelijke settingen waarin
interactie tussen actoren plaats kan vinden: ‘Anarchistische velden’, ‘samenwerkingsverbanden’ en
de hiërarchische organisatie’ (Scharpf, 1997). De vier settingen onderscheiden zich van elkaar
door de wijze waarop interactie plaatsvindt, hetgeen beïnvloed wordt door de mate waarin
interactieregels zijn geïnstitutionaliseerd (zie tabel 2.1). Die interactie kan bestaan uit: 1)
eenzijdige actie, 2) met onderhandeling tot een akkoord komen, 3) stemrechtelijk invloed kunnen
uitoefenen en 4) hiërarchische besluitvorming. In een anarchistisch veld is dermate weinig
institutionele grondslag dat actoren hun eigen gang kunnen gaan. In een netwerksituatie kan dat
nog steeds, wanneer er een partij is die de perceptie heeft over voldoende hulpbronnen te
beschikken om onafhankelijk van anderen te acteren. Echter, wanneer de afhankelijkheid van
elkaars hulpbronnen wordt onderkend geeft het beleidsnetwerk de mogelijkheid om door
onderhandeling tot overeenstemming te komen. In samenwerkingsverbanden is de
institutionalisering verder gevorderd en hebben actoren bepaalde rechten in het proces,
bijvoorbeeld een vetorecht of een stemrecht. De meeste institutionalisering vindt plaats bij
hiërarchische besluitvorming, die wordt aangetroffen in grotere organisaties en bij de overheid.

Institutionele setting
Anarchistisch
Netwerk
Samenwerkingsverband
veld
Eenzijdige actie
Onderhandeling
Stemrecht
Hiërarchische sturing

X
X
(X)
X
Tabel 2.1 ‘Modes of interaction’ (bron: Scharpf, 1997)

X
X
X

Organisatie
X
X
X
X

Aanvullend op de netwerktheorie beschrijft de actor-centrische institutionele invalshoek de meer
structurele variabelen die van invloed zijn op de interactie tussen actoren en de daaruit
voorkomende beleidsuitkomsten. In zogenaamde ‘actie-situaties’ omschrijft Ostrom 7 typen
institutionele variabelen: 1) de actoren in het beleidsproces, 2) de posities van de actoren in het
beleidsnetwerk, 3) de mogelijke acties van actoren 4) de uitkomsten waartoe deze acties kunnen
leiden, 5) de mate waarin actoren vrij zijn om te handelen, 6) de informatie die actoren hebben
over het beleidsonderwerp en hun beleidsopties en 7) de kosten en baten van de uitkomsten
(Ostrom, 2007, p. 19 ). Deze variabelen zijn volgens Ostrom niet objectief vast te stellen. Niet de
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feitelijke situatie, alswel de subjectieve beleving van actoren over de beleidsrelevante
onderwerpen is uiteindelijk bepalend voor de keuzes die door actoren in het beleidsveld worden
gemaakt. De beleving van de institutionele setting en de voorkeur voor bepaalde opties van
actoren mag dan ook niet ontbreken in een institutionele analyse. In combinatie met culturele
invloeden die buiten het beleidsveld zijn gelegen bepalen de perceptie en preferenties de mate
waarin actoren op grond van rationele overwegingen beleidsopties afwegen en afzetten tegen de
uitkomsten van deze acties. Ook speelt ook de cultuur van de omgeving waarin de
beleidsprocessen plaatsvinden een rol. Onder invloed van de cultuur in een gemeenschap is er een
continue wisselwerking tussen de subjectieve beleving over de fysieke en materiële
randvoorwaarden, de spelregels en hulpbronnen enerzijds en de interactie tussen actoren in actiesituaties anderzijds (Ostrom, 2007).

Spelregels
Het begrip spelregels verwijst naar: “shared understandings among those involved that refer to

enforced prescriptions about what actions (or states of the World) are required, prohibited or
permitted” (Ostrom, 2007: 36). Regels creëren een infrastructuur die orde en voorspelbaarheid in
de sociale levenssfeer aanbrengt. Ze positioneren actoren door bepaalde bevoegdheden,
verplichtingen en/of verboden aan hun rol toe te kennen. Spelregels zijn tot stand gekomen door
interacties die in het verleden hebben plaatsgevonden tussen actoren en zijn kenmerkend voor het
betreffende netwerk. Er is onderscheid tussen formele en informele regels. Formele regels zijn
(wettelijke) regels die zijn vastgesteld door een daartoe bevoegd (bestuurs)orgaan. De naleving van
formele regels wordt in de meeste gevallen gecontroleerd door een toezichthoudende actor, die
sanctionerend kan optreden bij een gebrekkige naleving van de gestelde regels. Informele regels
reguleren processen die betrekking hebben op omgangsvormen en het toe- en uittreden van
actoren, maar kunnen ook gaan over de kwaliteit van producten en diensten die een netwerk
voortbrengt. Soms zullen netwerkregels beperkingen opleggen aan het gedrag van actoren en in
andere gevallen maken ze bepaalde ontwikkelingen juist mogelijk. Actoren zijn dus gebaat bij
netwerkregels mits deze ze niet te sterk weerhouden van het bereiken van hun doelen. Hoewel
het stellen van informele regels orde kan scheppen in de schijnbare chaos van variëteit, zijn er
genoeg manieren om ze te ontwijken. Het blijven immers informele regels die een bepaalde
ambiguïteit hebben en waarover discussie mogelijk is: “Words are always more simple than the
phenomenon tot which they refer” (Ostrom, 2007: 37) Informele regels zijn verschillend te
interpreteren en hebben niet voor iedereen dezelfde betekenis of waarde (Klijn en Koppenjan,
2004).
Ostrom (2007) heeft een indeling gemaakt waarin een zevental spelregels worden benoemd,
bestaande uit zowel formele als informele regels:

Toelatings en terugtredingsregels structureren het aantal deelnemers die in een
interactiesetting acteren en bepalen de consequenties voor het betreden of verlaten
daarvan.

Positioneringsregels bepalen de posities die actoren bezitten in een netwerk en bepalen
hoe actoren van positie kunnen wisselen.
Overheidsregels schrijven bepaalde acties voor die actoren naar gelang hun positie moeten
of juist niet mogen uitvoeren, ofwel bepalen dat actoren vrij zijn in het bepalen van hun
acties.
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Bereikregels bepalen het bereik waarbinnen actoren op zoek zijn naar mogelijkheden om
hun doelen te bereiken. Bereikregels zijn gerelateerd aan de fysieke en materiële
randvoorwaarden die actoren kunnen belemmeren, maar ook mogelijkheden kunnen
bieden.
Aggregatieregels bepalen op welke manier beslissingen tot stand moeten komen in de
besluitvorming. Is er bijvoorbeeld een democratische meerderheid nodig of is er in
tegenstelling één expert bepalend in de beleidskeuze. Aggregatieregels bepalen de mate
waarin actoren – gerelateerd aan hun posities – invloed kunnen uitoefenen op een bepaald
beslismoment.
Informatieregels structureren de manier waarop informatie beschikbaar wordt gesteld aan
de betrokkenen. Informatieregels bepalen in welke taal en vorm er wordt
gecommuniceerd naar andere betrokkenen en bepalen eveneens naar wie er wel en niet
wordt gecommuniceerd.

Renderingsregels bepalen de kosten en baten van bepaalde acties. Ze bepalen de voor- en
nadelen van bepaalde handelingen.
Hulpbronnen
Het begrip hulpbronnen als organisationele dimensie van een beleidsarrangement verwijst naar de
middelen die actoren ter beschikking staan om invloed uit te oefenen op de interactie in een
netwerk. De verdeling van hulpbronnen bepaalt in belangrijke mate de afhankelijkheid van
actoren in een netwerk. De mate waarin een actor afhankelijk is van een andere actoren wordt
bepaald door het belang dat wordt gehecht aan hupbronnen die in bezit zijn van andere actoren
en de mate waarin deze hulpbron door de actor zelf bemachtigd kunnen worden (Scharpf, 1978).
Actoren zijn zich niet altijd bewust van de afhankelijkheid en soms overschatten zij het eigen
potentieel aan mogelijkheden. Klein en Koppejan (2004) onderscheiden de volgende vijf typen
hulpbronnen:

Financiële hulpbronnen: financiële middelen zijn vaak erg belangrijk bij het oplossen van
complexe problemen. Financiële middelen zijn niet alleen nodig om te investeren in de
daadwerkelijke uitvoering van projecten. Zij zijn tevens van belang om te kunnen
investeren in het maken van goed beleid voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering
van een project.

Productie middelen: dit zijn materiële zaken die benodigd zijn bij het uitvoeren van
beleid. Het gaat bijvoorbeeld om gronden die nodig zijn om windturbines op te plaatsen of
een bepaald type molen dat voorhanden moet zijn om tot realisatie van een project over te
gaan.

Bevoegdheden: bevoegdheden zijn gerelateerd aan de formeel juridische autoriteit van een
actor om een bepaalde beslissing te nemen. Bijvoorbeeld de bevoegdheid van een
gemeenteraad om een bestemmingsplan te wijzigen of de bevoegdheid van een college van
B&W om een milieuvergunning af te geven. Deze hulpbronnen zijn met name te vinden
bij overheid en semi-overheidorganisaties.
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Kennis en kunde: Kennis en kunde spelen niet alleen een belangrijke rol bij het ontwerpen
van beleidsoplossingen, maar zijn daarnaast ook van belang bij het vaststellen van
probleemdefinities. Kennis is expliciet en ligt meestal vast in documentatie. Kunde is
impliciet en gelegen in ervaring. Kunde is als hulpbron daarom lastiger uit te wisselen dan
kennis.

Legitimiteit: Legitimiteit bepaalt in belangrijke mate het draagvlak voor de besluitvorming.
Legitimiteit kan bijvoorbeeld zijn gelegen in het onderhouden van goede banden met de
media, omdat een actor een als geloofwaardig over weet te komen.
2.3.4 Inhoudelijke dimensie: de structurele werking van discoursen
Waar de andere dimensies van een beleidsarrangement vooral de organisatie in het beleidsveld
beschrijven, staat in de discoursdimensie de inhoudelijke structuur centraal. Het begrip discours
verwijst naar de opvattingen, ideeën, visies en probleemconcepties die een belangrijke rol spelen
in beleidsprocessen. In een discoursanalyse richt het onderzoek zich nadrukkelijk op de taal
waarmee mensen de werkelijkheid beschrijven en begrijpen. Vanuit dit perspectief bezien is het
niet de ‘waarheid’ die uiteindelijk bepaalt of er wel of niet gekozen wordt voor windenergieontwikkeling, alswel dat de visie en het verhaal van de groep die het meest succesvol invloed weet
uit te oefenen op het publieke debat daarin beslissend is (Ellis et. al., 2007). Discoursen kunnen
neerslaan in beleid, regels en normen en op die manier bepalend zijn voor het reilen en zeilen in
een beleidsdomein. Discoursen binden actoren aan elkaar, waardoor discours-coalities ontstaan.
Een discours wordt blijvend (al dan niet in aangepaste vorm) herhaald in documenten, speeches
etc. om niet naar de achtergrond te verdwijnen.
Het brengen van ordening en kadering in een beleidsveld door discoursvorming wordt in de
beleidswetenschappen vaak aangeduid als ‘naming and framing’ (Benford en Snow, 2000). Door
naming and framing krijgt iets een naam en een plaats in de sociale werkelijkheid. Discoursen
ontstaan en veranderen door de sociale interactie tussen betrokken partijen en het daaraan
gerelateerde handelen van actoren. Tegelijkertijd beïnvloeden discoursen ook die handelingen en
interactie weer. Daar is de institutionele dimensie van een discours in gelegen. Discoursen zijn
niet ‘zomaar’ opvattingen, ze zijn zeer sociaal relevant: ze zijn een startpunt voor en een uitkomst
van sociaal handelen (Leroy en Wiering, 2007). De discoursdimensie geeft invulling aan het
sociaal-constructivistische karakter van een beleidsarrangement. De inhoud van de
beleidsproblematiek wordt niet benaderd als de optelsom van (natuurwetenschappelijke)
feitelijkheden waarop actie wordt genomen, maar als een sociale praktijk waarin discursieve
praktijken de inhoud van het beleid bepalen.
Om de discoursdimensie te analyseren is gebruik gemaakt van de discoursbenadering van Hajer,
die voortbouwt op de discourstheorie van Foucault en de sociale-interactie theorie van Davies en
Harré (Hajer, 1995, Foucault, 1968, 1975, 1976, Davies en Harré, 1990). Een discours wordt door
Hajer gedefinieerd als: “een specifiek ensemble van ideeën, visies en concepties die worden

geproduceerd, gereproduceerd of getransformeerd in een bepaalde praktijk en waardoor betekenis
wordt geconstrueerd ten aanzien van fysische en sociale werkelijkheden” (Hajer, 1995: 44). Een
discours is geen coherent en duidelijk af te bakenen geheel, maar een veelsoortig amalgaam van
visies, concepten, veronderstellingen, wensbeelden et cetera. Discoursen ontstaan in complexe
beleidsvelden waar actoren met uiteenlopende achtergronden, belangen en kennisniveaus bij
elkaar komen. Om invloed uit te kunnen oefenen op het beleidsproces willen ze elkaar begrijpen
en willen ze eveneens door elkaar begrepen worden. Er wordt gezocht naar de juiste manier van
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communiceren en ontstaan verhaallijnen waarin meerdere partijen zich moeten kunnen vinden.
De kracht van een discours zit hem niet zozeer in de consistentie van het verhaal, alswel in de
multi-interpretabelheid ervan. De elementen van de verhaallijnen zijn om deze reden vaak
afkomstig van verschillende actoren. Samen vormen zij het discours, waarna ze vervolgens de
inhoud onderschrijven.
Voor deze actoren is dat discours een volkomen logische redenering. Echter, wanneer het discours
in het beleidsproces te maken krijgt met groeperingen die een andere discursieve logica hanteren,
ontstaat er een argumentatieve strijd. De uitkomsten van dit soort voortdurende strijd zijn
bepalend voor de uiteindelijke beleidsuitkomsten en de daaraan gerelateerde probleemconcepties
en oplossingsrichtingen. Een discoursanalyse probeert te begrijpen welke discursieve elementen
actoren gebruiken om met elkaar te communiceren en hoe deze praktijk leidt tot de vorming van
verhaallijnen over een bepaald fenomeen, die vervolgens door meerdere actoren worden
onderschreven en worden overgenomen. Daarnaast richt de discoursanalyse zich op de
machtsverhoudingen binnen het beleidsveld, die de discoursvorming beïnvloeden. De vraag is hoe
actoren ervoor zorgen dat ze de inhoud van het discours kunnen (blijven) beïnvloeden en dat
zoveel mogelijk elementen van het discours terugkomen in de beleidspraktijk.
De discoursbenadering gaat ervan uit dat een discours niet alleen bestaat uit een set van beelden
en signalen, maar dat er informele regels zijn waarin discoursen in de beleidspraktijk tot stand
komen, blijven voortbestaan en transformeren. Dit soort regels werken als instituties, die actoren
zowel kunnen belemmeren als mogelijkheden kunnen bieden bij het bereiken van hun doelen.
Discoursen sluiten bijvoorbeeld bepaalde argumenten uit en creëren een bepaalde discursieve
orde, waar de communicatie zich aan moet houden. Daarnaast sluiten discoursen bepaalde actoren
buiten en kunnen er regels zijn die moeten worden gevolgd om een discours te veranderen. Een
discours heeft een structurerende werking als actoren om geloofwaardig te zijn gedwongen
worden om de ideeën van een discours over te nemen. Wanneer een discours terugkomt in
concreet beleid of regelgeving dan is er sprake van de institutionalisering van een discours. Heeft
een discours een structurerende werking en is het eveneens geïnstitutionaliseerd, dan wordt het
discours aangeduid als hegemoniaal.
De discoursbenadering van Hajer operationaliseert de werking van discours met behulp van twee
begrippen: story-lines en discours-coalities. Een story-line definieert Hajer als: “een bepaalde

beschrijving/narratief van een sociaal of fysiek fenomeen, bestaand uit een combinatie van
elementen vanuit verschillende domeinen en disciplines, die het actoren mogelijk maakt om
betekenis te verlenen aan dit fenomeen en overeenstemming daarover te verkrijgen ” (Hajer, 1995:
56). De sleutelfunctie van een story-line is duidelijkheid scheppen in een wildernis van discursieve
concepten en ideeën over een bepaald beleidsprobleem. Om de betekenis van een story-line te
begrijpen moet niet alleen gekeken worden naar de woorden die zijn gebruikt, maar ook naar de
context waarin deze woorden zijn gekozen. Zonder de context te kennen verliezen de argumenten
hun betekenis. Actoren zijn altijd actief in het bedenken, selecteren en veranderen van
argumenten in de continue strijd om rivaliserende denkers met de juiste woorden buitenspel te
zetten. Een story-line wordt (in aangepaste vorm) herhaald in documenten, speeches etc. om niet
naar de achtergrond te verdwijnen. Een story-line heeft enkel betekenis wanneer de argumenten
worden overgenomen door andere actoren. Actoren ontlenen hieraan sociale macht, wanneer zij
in staat zijn de perceptie over normen, waarden en belangen van andere actoren kan te
beïnvloeden. De machtstructuur in een beleidsveld kan worden afgemeten aan de mate waarin
actoren in staat zijn om de eigen argumenten over te dragen op andere actoren. Actoren zijn nooit
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helemaal vrij in het kiezen van discursieve logica, omdat eerder ingenomen standpunten bepalend
zijn bij het verlenen van betekenis op een later moment. Story-lines spelen hierin een belangrijke
rol als subtiel mechanisme om discursieve macht te verkrijgen en te behouden.
Politiek verwijst vanuit een discursief perspectief naar een continu proces, waarin actoren
discursieve hegemonie proberen te bemachtigen door hun definitie van de realiteit te blijven
positioneren en te herhalen. Aan dit politieke spel zijn drie elementen verbonden, die bepalend
zijn voor het verloop en zorgen voor dynamiek: 1) de geloofwaardigheid van het argument, 2) de
aanvaardbaarheid van het argument en 3) het vertrouwen dat de ontvanger heeft in de
boodschapper van het argument. Geloofwaardigheid is van belang, omdat actoren anders
problemen kunnen hebben met de sociale positie die zij krijgen toebedeeld door een bepaald
discours en de structuur ervan te accepteren. Aanvaardbaarheid is gerelateerd aan de attractiviteit
of de noodzakelijkheid van deze positie en zorgt voor een snellere acceptatie van een discours.
Vertrouwen verwijst naar het feit dat twijfel en onzekerheid eerder worden geaccepteerd,
wanneer de boodschapper vertrouwen heeft bij de actoren door bijvoorbeeld zijn sociale status,
behaalde resultaten in het verleden etc.
Discoursvorming vindt niet plaats in een sociaal vacuüm, maar wordt beïnvloed door de bestaande
instituties in de context van het beleidsveld. Voor de analyse betekent dit dat moet worden
bepaald hoe instituties organisatorisch zijn opgebouwd en zijn gepositioneerd. In het geval van
een beleidsarrangementenbenadering voorziet de analyse van de overige dimensies in deze
contextbepaling. Twee aspecten zijn hierbij met name van belang: 1) de praktijken waarin
productie en reproductie van story-lines plaats vindt en actoren zich committeren aan een
discours en 2) de manier waarop discursieve ‘interpellaties’ plaats vinden en routinematige
procedures worden onderbroken. De focus dient te liggen op die discursieve praktijken waar
actoren zich positioneren en nieuwe relaties en posities tot stand komen. Dit zijn bijvoorbeeld
symposia, overlegclubjes, briefwisselingen, persberichten, beleidsdocumenten etc. Het zoeken
naar ‘discursieve sluiting ’ is belangrijk in deze processen. Discursieve sluiting verwijst naar: “het

versimpelen van complexe informatie, zodat deze wordt begrepen en onderschreven door
meerdere actoren” (Hajer, 1995, p. 62). Het is onvermijdelijk dat hierbij informatie verloren gaat,
bijvoorbeeld als wetenschappelijk onderzoek wordt vereenvoudigd tot één grafiek of wordt
gereduceerd tot een aantrekkelijke one-liner. Story-lines bezitten in essentie altijd een dergelijke
metafoor: “Argumentative discourse analysis holds that the power of story-lines is essentially
based on the idea that it sounds right” (Hajer, 1995, p. 63). Of een story-line tot discursieve
sluiting leidt is afhankelijk van de eerder genoemde factoren: geloofwaardigheid,
aanvaardbaarheid en vertrouwen. Het tot stand komen, veranderen en verdwijnen van story-lines
in de communicatieve praktijken waarin de actoren opereren zijn naast de vorming van discourscoalities de kern van de discoursbenadering: “These shallow and ambiguous discursive practices

are the essential discursive cement that creates communicative networks among actors with
different or at best overlapping perceptions and understandings. They are, therefore, also the
prime vehicles of change” (Hajer, 1995, p. 63).
Discours-coalities zijn door Hajer gedefinieerd als: “coalities van actoren, die om uiteenlopende

redenen zijn aangetrokken tot een bepaalde set aan story-lines in de strijd om discursieve
hegemonie” (Hajer, 1995, p. 65). Discours-coalities worden gevormd, wanneer in beginsel
onafhankelijke activiteiten van actoren aan elkaar worden gekoppeld om de invloed op het
beleidsdomein te versterken. Ze moeten niet worden verward met traditionele politieke allianties
of coalities, omdat er bij discours-coalities in tegenstelling tot politieke coalities story-lines in
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plaats van belangen gedeeld worden. Tevens worden discours-coalities in een breder veld
gevormd en kunnen bijvoorbeeld ook wetenschappers, journalisten, opiniemakers etc. via de
discourscoalitie betrokken zijn in het beleidsproces. De vorming van discours-coalities is
gerelateerd aan het strategisch gedrag van actoren. Actoren gedragen zich strategisch, waarmee
wordt bedoeld dat "zij hun gedrag en hun omgang met anderen in dienst stellen van de optimale
behartiging van hun eigen belangen" (De Bruin e.a. 2004: 26).

2.4 Structurele maatschappelijke ontwikkelingen:
ontwikkelingen: politieke en ecologische modernisering
Een cruciaal element van de beleidsarrangementenbenadering is de koppeling van dynamiek in
het arrangement aan meer structurele maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder aan
politieke modernisering (Van Tatenhove et.al., 2000; Arts en Leroy, 2003). Als reactie op het
afwijzen van een doelrationeel beleidsperspectief, zoals is beschreven in paragraaf 2.1, komt
politieke modernisering tot uiting in de toepassing van nieuwe sturingsopvattingen, die met elkaar
gemeen hebben dat overheidscentrisme en top-downsturing worden ingewisseld voor een
sturingstijl waarbij de overheid niet langer als dirigent optreedt, maar meer opereert als een
onderhandelaar of facilitator. Beleid is daarmee niet langer een van bovenaf opgelegd plan, maar
(idealiter) een open, complex en interactief proces, waarin alle doelgroepen participeren en naar
gezamenlijke oplossingen streven. De overheid geeft daarmee macht en bevoegdheden uit handen
ten gunste van de markt en de civil society. Ondernemers, NGOs en burgers zijn als het ware
mede-beleidsmakers geworden (Arts, 2001). In de ontwikkeling van het energiebeleiddomein is de
invloed van politieke modernisering duidelijk op te merken, getuige de privatisering van zowel de
opwekking van elektriciteit als de levering daarvan door energiebedrijven in de afgelopen
decennia, zoals in meer detail al werd beschreven in paragraaf 1.4.5. Ook de wens van meer
participatie in de beleidsprocessen op lokaal niveau is evenwel duidelijk gelieerd aan politieke
modernisering.
Maar er zijn natuurlijk naast politieke modernisering meer maatschappelijke ontwikkelingen aan
te duiden. Windenergie-ontwikkeling manifesteert zich in Nederland en omliggende landen als
een vorm van ecologische modernisering (Breukers, 2006, Stevenson, 2009). Met het begrip
‘ecologische modernisering’ duidt de milieusociologie op de ideologie en het discours achter de
ontwikkeling van windenergie en het verduurzamen van de energiehuishouding. De volgende
subparagrafen plaatsen windenergie-ontwikkeling en de kenmerken daarvan in dat achterliggende
milieu-maatschappijwetenschappelijk perspectief. Ecologische modernisering beïnvloedt namelijk
als discours in belangrijke mate het (milieu)beleid in Nederland (Hajer, 1995).
2.4.1 Het ontstaan van het ecologische moderniseringsdiscours in relatie tot de milieucrisis
Milieuproblemen zijn misschien wel van alle tijden. Toch heeft de term ‘milieu’ om de kwaliteit
van de fysieke omgeving aan te duiden eigenlijk nog maar vrij recentelijk een plaats verworven in
ons vocabulaire (Driessen en Leroy, 2007). De onvrede over de gevolgen van de moderne
samenleving leidde in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw tot een tegenbeweging, die al
generaliserend onder de noemer ‘milieu’ de afgenomen kwaliteit van de leefomgeving succesvol
wist te agenderen (Mol, 2001). In deze periode ontstond er een wijdverbreide opinie dat
milieuproblemen ernstig waren en dat er wat aan moest gebeuren. Om de ernst en het gevaar van
milieuproblemen te benadrukken wordt ook wel gesproken van een milieu of ecologische crisis:
een verzamelbegrip voor de samenhang tussen milieudegradatie en het moderne samenleven (Van
Steenbergen, 1996).
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De milieucrisis heeft in de afgelopen decennia geleid tot een groot en divers aantal reacties in de
samenleving. Naast het verdedigen van een ‘business as usual approach’, is vanuit verschillende
denkkaders gezocht naar oplossingen, hetgeen heeft geleid tot een interessant debat tussen diverse
ideologieën over het definiëren van en het omgaan met milieuproblemen (Dryzek, 2005). In eerste
instantie, toen de wereld begin jaren 70 werd opgeschrikt door het rapport van de Club van Rome
(Meadows et. al. 1972) en er tegelijkertijd een aantal andere urgente milieuproblemen zichtbaar
werden, werd het debat in de samenleving overheerst door het idee dat de groeidrang en het
winstbejag van het toenmalig industriële kapitalistische systeem en de daardoor sterk toegenomen
dominantie van technologische ontwikkeling veranderd moest worden (Van Steenbergen, 1996).
Het rapport van de Club van Rome liet zien dat de economische groei en de daarmee verbonden
milieuvervuiling en het uitputten van niet-vernieuwbare hulpbronnen zou gaan leiden tot een
overbelasting van het draagvermogen van de aarde. Door dit bewustzijn worden de jaren zeventig
gekenmerkt door hartstochtelijke pleidooien voor een ander samenlevingstype dan de moderne
samenleving. Deze nieuw opgekomen stroming, die wij tegenwoordig generaliserend de
‘milieubeweging’ noemen, schaarde zich achter theorieën over verminderde economische groei,
een nulgroei of zelfs een negatieve groei (bijv. Schnaiberg, 1980). Ook het ontwikkelen van
kleinschalige ecogemeenschappen, waar men dicht bij de natuur en tot elkaar leeft en waar
technologie mens en milieuvriendelijk werden ingericht waren populair (bijv. Schumacher, 1973).
Omdat dit soort maatschappijkritiek er in het algemeen op aandringt het klassiek industriële
systeem deels of geheel te ontmantelen wordt dit soort gedachtegoed ook wel demoderniseringstheorie genoemd (Spaargaren, 1997). In tegenstelling tot groei wordt er binnen
deze ideologie gepleit voor versobering, dat verwijst naar het verminderen van consumeren.
Bescheidenheid en een eerlijkere verdeling van inkomen, grondstoffen en hulpbronnen moeten
ervoor zorgen dat het draagvermogen van de aarde niet wordt overvraagd. Het betekent lokale
productie, technologisch versimpeld en in een veel minder snel tempo (Huber, 2004).
Naarmate de tijd vorderde kwam er gedurende de jaren 80 een duidelijke reactie op de demoderniseringstheorieën (Van Steenbergen, 1996). De politieke agenda veranderde en er kwam
steeds meer aandacht vanuit de overheid en het bedrijfsleven voor de milieuproblematiek. De
houding van de milieubeweging, die eerst veelal anti-overheid en -bedrijfsleven was ingesteld,
wijzigde vanwege succesvolle inspanningen van het openbaar bestuur en bedrijfsleven als reactie
op de dreiging van een milieucrisis. De agenda’s van milieubeweging, de overheid en het
bedrijfsleven raakten steeds meer op elkaar afgestemd. De weg werd vrijgemaakt voor de
Brundtland-commissie, die in 1987 met een pleidooi voor duurzame ontwikkeling gehoor vond bij
een breed scala aan partijen, van maatschappelijke groeperingen tot industrie en overheden.
(Spaargaren, 1997). Het breed en enthousiast gedragen concept van duurzame ontwikkeling werd
gezien als het ontstaan van een nieuw normatief kader, dat ecologische modernisering werd
genoemd (Weale, 1992). Het is dan ook niet toevallig dat het beleid ten aanzien van windenergieontwikkeling eind jaren 80 sterk werd hervormd. Onder invloed van het ecologischemoderniseringsdenken ging de overheid zich serieus bezighouden met duurzame energieontwikkeling. Deze periode wordt dan ook wel aangeduid als het startpunt van windenergieontwikkeling in Nederland (Verbong, 2001).
Met de notie van duurzame ontwikkeling was ecologie niet langer onverenigbaar met economie
(Brundtland Commission, 1987). De redenering achter deze koppeling is eenvoudig. Wanneer de
economie flink groeit, is er financiële ruimte beschikbaar voor het ‘schoonmaken’ van het
vervuilde milieu en is er ruimte om te investeren in technologische innovaties op het gebied van
energiebesparing, duurzame-energieontwikkeling, recycling en hergebruik (Dryzek, 2005). Het
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gevolg zal zijn, zo neemt het ecologische moderniseringsdenken aan, dat er minder grondstoffen
en energie zullen worden gebruikt, er minder afval wordt geproduceerd en er gestreefd wordt
naar continue verbetering van het productieproces. In de meest ideale vorm leidt dit tot een
volledig gesloten keten, waarbij niets wordt verspild, omdat alles wordt hergebruikt of gerecycled.
Cradle-to-Cradle is een bekende story-line die is gebaseerd op deze theorie
(McDonough en Braungart, 2002). Ecologische modernisering is niet tegen versobering, maar stelt
in tegenstelling tot de-moderniseringstheorieën dat de nadruk dient te liggen op technologische
innovatie en op een vertrouwen in de hedendaagse institutionele ordening. De huidige instituties,
kenmerkend voor de moderne samenleving, kunnen dusdanig worden omgevormd dat een
ecologische crisis kan worden voorkomen (Hajer, 1995). Ecologische modernisering staat voor een
decentrale aanpak, waarbij het de markt wordt toevertrouwd om te komen met flexibele en
kosteneffectieve oplossingen voor milieuproblemen. De liberale markteconomie wordt in staat
geacht om duurzame ontwikkeling te bereiken door kapitalisme en industrialisering te vergroenen
(Bernstein, 2001). Ecologische modernisering biedt daarmee een win-win situatie door
economische groei te ontkoppelen van de milieuproblematiek (Bäckstrand en Lövbrand, 2007).
Daarnaast betekent ecologische modernisering een heroverweging van bestaande
interactiepatronen. Ecologische modernisering begint met de acceptatie van de ecologische crisis
en het zoeken van oplossen voor de problemen die hieraan zijn gerelateerd. Daarmee wordt de
tegenstelling tussen milieubeweging en de overheid opgeheven en wordt hetzelfde doel
nagestreefd. Ecologische modernisering sluit belangengroeperingen en in mindere mate ook
burgers niet langer buiten, maar creëert juist ruimte voor deze actoren om te participeren in de
beleidsvorming (Hajer, 1995).
2.4.2 Kritiek op ecologische modernisering als denkkader: reflexieve modernisering
In de loop van de jaren negentig evenals in het nieuwe millennium, is onder de noemer reflexieve
modernisering een stroming ontstaan die het positivisme in de klassieke ecologische
moderniseringstheorie meer en meer is gaan bekritiseren. Voorstanders van ecologische
modernisering moeten continu strijden tegen argumenten, die zijn ingegeven vanuit ‘business as
usual’ motieven, de-moderniseringstheorieën of reflexieve moderniseringsargumenten, als het om
de milieucrisis gaat. “Welcome in the divided World” is dan ook de uitspraak van de socioloog
Dryzek aan het begin van het nieuwe millennium (Dryzek, 2005). Het geloof in vooruitgang
brokkelt af. Nadat ecologische modernisering als discours het beleid van de overheid en
bedrijfsleven in sterke mate is gaan beïnvloeden, is ook de keerzijde daarvan steeds meer zichtbaar
geworden. Reflexieve modernisering stelt dat ecologische modernisering een zekere neiging heeft
om vooral naar de positieve kanten van het moderniseringsproces te kijken. Reflexieve
moderniseringstheorie belicht juist meer de donkere kanten van het moderniseringsproces en het
potentieel verwoestende karakter daarvan (Beck, 1997). De moderne instituties hebben er
weliswaar voor gezorgd dat de omgevingskwaliteit op een aantal vlakken sterk is verbeterd;
tegelijkertijd zijn er binnen een veelvoud aan terreinen nieuwe en daarvoor onbekende risico’s
geïntroduceerd, die bovendien onder invloed van mondialisering een steeds hoger schaalniveau
hebben gekregen. (Giddens, 1990). Bovendien heeft de traditionele wetenschap een paradoxaal
karakter gekregen. Enerzijds wordt er een steeds zwaarder beroep gedaan op de wetenschap,
zowel voor de onderkenning van de problemen als voor het zoeken naar een oplossing. Anderzijds
kan de wetenschap bij een aantal complexe milieuproblemen vaak niet de gewenste zekerheid
bieden (WRR, 2003). Reflexieve modernisering faciliteert dit proces alleen maar door ruimte te
bieden aan alternatieve stromingen die bestaande inzichten ondergraven (Dryzek, 2005). De vele
uiteenlopende meningen, zowel over de aard van de problemen, als ook over de te bewandelen
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oplossingsrichting, maken meer dan ooit zichtbaar dat de milieucrisis een sociale constructie is
(Hannigan, 2005).
Reflexieve modernisering stelt dat het verfijnde stelsel van instituties en regelingen, die de
moderne samenleving door de jaren heen heeft opgebouwd, dramatisch tekort schiet waar het gaat
om de onbedoelde gevolgen en risico’s, die de industriële maatschappij voortdurend produceert.
Milieurampen en ongelukken, die samengaan met steeds verdere (ecologische) modernisering, zijn
in feite geen excessen, maar zijn inherent onderdeel van de huidige moderne samenleving, is de
gedachte. Ecologische problemen blijven bestaan, omdat ze worden veroorzaakt door dezelfde
economische, wetenschappelijke en politieke instituties, die tevens verantwoordelijk zijn om
daarvoor oplossingen aan te dragen. Hoewel de staat er niet omheen kan dat er een ecologische
crisis aanwezig is, blijft zij deze afwenden met het ontkennen, het naturaliseren of afwentelen
naar derden, zonder de ecologische problematiek te relateren aan de onderliggende structurele
variabelen en de aard van het bureaucratisch systeem. De staat tracht met verzekeringsstelsels een
veilige omgeving te creëren, maar kan grootschalige rampen niet uitsluiten (Eckersley, 2004).
Reflexieve modernisering stelt verder dat er een toenemende kloof is ontstaan tussen degenen die
beslissingen nemen, zij die daarvoor verantwoordelijk zouden moeten zijn en degenen die worden
beïnvloed door de genomen beslissingen. Er is een nieuw samenlevingstype ontstaan in de ogen
van reflexieve modernisten, dat door de Duitse socioloog Ulrich Beck - één van de grondleggers
van de reflexieve moderniseringstheorie - wordt omschreven als ‘de risicomaatschappij’ (Beck,
1997). Kenmerkend voor de risicomaatschappij is dat mensen zich niet langer blindelings door het
proces van (ecologische) modernisering laten leiden, maar zich bewust worden van de
schaduwzijden ervan en gaan nadenken over manieren om het proces in andere banen te leiden
(Van Steenbergen, 1996). Reflexieve moderniseringstheorie verwacht dat op basis van een
kritische reflectie op de toename van ecologische risico’s en rampen een herdefiniëring van
verantwoordelijkheden, veiligheidsvraagstukken, en risicoverspreiding zal plaatsvinden.
Reflexieve modernisering gelooft in de kracht van goede argumenten. Naarmate rationele
discussie een zwaardere stempel drukt op politiek-bestuurlijke processen, wordt aangenomen dat
de kans op een duurzame ontwikkeling toeneemt, omdat dit soort deliberatie de deskundigheid zal
verhogen (Dryzek, 2005). Beck noemt reflexieve modernisering ook wel een tweede verlichting of
ecologische verlichting, omdat het een radicale verandering betekent in het denken over de
autoriteitsstructuur die bepalend is bij het definiëren, vaststellen en omgaan met risico’s, dusdanig
dat er nieuwe vormen van (ecologische) democratie ontstaan (Beck, 1997).
2.4.3 Verandering van het ecologische moderniseringsdiscours: van zwak naar sterk
In de loop der jaren heeft de ecologische moderniseringstheorie zich steeds verder ontwikkeld.
Onder invloed van de kritiek van reflexieve modernisering is er naast de positivistische variant
ook een reflexieve variant ontstaan. Hajer (1995) beschrijft een techno-corporatistisch discours dat
verwijst naar het klassieke ecologische moderniseringsdiscours en een reflexief discours als reactie
daarop. Christoff (1996) beschrijft vanuit dezelfde gedachte een onkritische variant (zwakke
ecologische modernisering) en een variant die kritisch is ten aanzien van de eigen uitgangspunten
(sterke ecologische modernisering). De zwakke variant houdt vast aan de uitgangspunten die in de
jaren tachtig zijn ontstaan en is met name gericht op een technische herstructurering van het
industriële systeem. De besluitvorming is technocratisch, ingegeven door politieke,
wetenschappelijke en economische elites en gericht op eco-efficiency en kostenefficiency in de
productiesfeer. Zwakke ecologische modernisering beperkt zich tot westerse economieën, die de
uitgangspunten van ecologische modernisering inzetten voor het behouden en vergroten van de

53

positie op de wereldmarkt. “In essentie is zwakke ecologische modernisering een economische

theorie, die niet is gericht op institutionele wijzigingen in andere sferen, ook al vraagt een
ecologische crisis daarom” (Eckersley, 2004, p. 74).
De sterke variant zoekt daarentegen naar diepere structurele transformaties in de markt, overheid
en sociale sfeer en de relaties daartussen. Sterke ecologische modernisering stelt dat zwakke
ecologische modernisering door het corporatistische en technische karakter onvoldoende is
toegesneden op het bevorderen van sociaal leren in relatie tot de ecologische crisis (Dryzek, 2005).
Voorts betoogt de sterke ecologische moderniseringsideologie dat instituties open moeten staan
voor dat soort leerprocessen, omdat anders de gewenste maatschappelijke verandering achterwege
blijft. Beleidsprocessen dienen transparant en democratisch plaats te vinden en open te staan voor
alle belanghebbenden om in te participeren (Eckersley, 2004).

2.5 Conceptueel model
In een conceptueel model worden de concepten uit het theoretisch kader met elkaar in verband
gebracht. De veronderstelde relaties tussen de concepten en de hieruit voortvloeiende variabelen
komen hierbij in beeld. In het onderstaande schema is het conceptueel model van dit onderzoek
weergegeven (figuur 2.2). Het uitgangspunt hierbij is dat windenergie-ontwikkeling in belangrijke
mate afhankelijk is van institutionele variabelen verbonden aan het lokaal beleidsarrangement, dat
kansen en belemmeringen creëert voor potentiële initiatiefnemers van windenergieprojecten.
Deze variabelen zijn ontstaan door de interactie tussen de actoren die een rol spelen in de
beleidsprocessen op het lokale niveau en de daaruit voortkomende besluitvorming en beleid. De
interactie vindt zelden plaats in één setting, maar is verspreid over meerdere settingen.
Besluitvorming, resulteert in beleid, dat op basis van een bepaalde probleemdefinitie doelen en
instrumenten formuleert.
De variabelen zijn verweven met elkaar en vormen samen het beleidsarrangement. Conceptueel
zijn er vier dimensies te onderscheiden: actoren en hun coalities, de verdeling van hulpbronnen,
de vigerende spelregels en de strijdende discoursen. In de praktijk zijn de variabelen uit de vier
dimensies echter onlosmakelijk met elkaar verweven. Deze verwevenheid zorgt ervoor dat een
verandering van één van de dimensies in de regel leidt tot een verandering van de andere
dimensies, hoewel daarop uitzonderingen mogelijk zijn.
Binnen de actoren-dimensie zijn de variabelen verbonden aan de eigenschappen van de actoren
die in de beleidsprocessen rond windenergieontwikkeling een rol spelen. Naast de samenstelling
gaat het hier om de perceptie en preferenties van de actoren ten aanzien van de discoursen
(probleemdefiniëring, oplossingsrichtingen etc.) die in het beleidsveld aanwezig zijn. Tevens
maakt het strategisch gedrag onderdeel uit van de actoren dimensie. Perceptie, preferentie en
strategisch gedrag bepalen samen de discours-coalities in het beleidsveld. De variabelen in de
spelregel-dimensie zijn verbonden aan zowel de informele als formele afspraken die in het
beleidsveld bepalen wat mogelijk is, wat verboden is of wat alleen onder bepaalde voorwaarden is
toegestaan. We onderscheiden hier toelating- en terugtredingsregels positioneringsregels,
overheidsregels, bereikregels, aggregatieregels, informatieregels en renderingsregels. De variabelen
in de hulpbronnen-dimensie zijn gerelateerd aan de verdeling van de hulpbronnen, die actoren ter
beschikking staan om hun doelen te bereiken. Het kan gaan om: financiële hulpbronnen,
productie middelen, bevoegdheden, kennis en kunde en legitimiteit. De variabelen die zijn
gelegen in de discours-dimensie zijn gelegen in de discursieve elementen die samen de story-lines
vormen, waaruit de discoursen zijn opgebouwd en discursieve sluiting wordt nagestreefd, ofwel is
bereikt.
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Naast institutionele variabelen in de locale context zijn er evenwel bovenlokale institutionele
variabelen en fysieke en materiële randvoorwaarden die van invloed zijn op het te onderzoeken
beleidsveld en beleidsuitkomsten structureren. Bovenlokale institutionele variabelen
onderscheiden zich van de lokale institutionele variabelen, omdat ze niet het resultaat zijn van de
interactie tussen de actoren in het lokale beleidsveld en vrijwel niet te beïnvloeden zijn door de
lokale actoren. Bovenlokale institutionele variabelen worden gevormd onder invloed van
beleidsarrangementen op een ander (meestal hoger) schaalniveau. Voorbeelden zijn de financiële
stimuleringsinstrumenten en nationale milieu en RO-wetgeving. Met fysieke en materiële
randvoorwaarden wordt gedoeld op invloedsfactoren die windenergie-ontwikkeling beïnvloeden
en niet zijn gelegen in de lokale of bovenlokale institutionele variabelen. Te denken valt aan de
olieprijs die wordt beïnvloed door macro-economische factoren en de prijs van elektriciteit in
belangrijke beïnvloedt of de hoeveelheid wind die beschikbaar is en wordt bepaald door de
geografische ligging in relatie tot klimatologische factoren. Tot slot staan de beleidsprocessen
onder invloed van meer structurele maatschappelijke ontwikkelingen gerelateerd aan ecologische
modernisering.
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3. Methode en onderzoeksontwerp
onderzoeksontwerp
Dit hoofdstuk beschrijft ten eerste de onderzoeksstrategie en de methode en technieken, die in het
onderzoek zijn toegepast. Vervolgens is het in het vorige hoofdstuk gepresenteerde conceptueel
model geoperationaliseerd naar concrete onderzoeksvragen, waarna tot slot de casus en
respondentselectie is toegelicht.

3.1 Onderzoekstrategie
Voor het onderzoeken van de hoofdvraag is voor een kwalitatieve benadering gekozen.
Kwalitatief onderzoek onderscheidt zich van kwantitatief onderzoek doordat het zich niet richt op
cijfermatig inzicht in een groot aantal complexe samenhangende variabelen, maar meer op een
analyse van achterliggende gedachten, meningen en gedragingen. Dit biedt in het voorliggende
onderzoek de mogelijkheid om de kenmerken van het betreffende beleidsnetwerk te beschrijven
en voorts om de percepties van personen uit het netwerk ten aanzien van 'toekomstige'
ontwikkelingen in kaart te brengen. Een belangrijk aspect van het onderzoek is om de betekenis
van de percepties uit het netwerk voor de sturingspraktijk te begrijpen en te analyseren. We
spreken in dit geval van een interpretatieve benadering (Hubert en De Vries, 1995).
Er kunnen in de literatuur ruwweg drie vormen van onderzoeksstrategieën worden
onderscheiden: experiment, surveys of enquête en de case studie. Een onderzoeksstrategie is het
geheel van onderling samenhangende onderzoeksbeslissingen. Deze beslissingen hebben
betrekking op onder andere de breedte of de diepgang van het onderzoek en op empirische
waarnemingen of documentenanalyse (Braster, 2000). In dit onderzoek zal gebruik worden
gemaakt van een case studie. Bij een case studie wordt een bepaald sociaal verschijnsel met één of
enkele onderzoekseenheden relatief intensief bestudeerd en beperkt reducerend beschreven en
geanalyseerd (Swanborn, 1996; Huberts en De Vries, 1995). De bedoeling van deze
onderzoeksstrategie is niet zozeer om een verklaring in oorzakelijke zin te geven om van daaruit
te generaliseren naar andere gevallen, maar meer om het unieke karakter van een geval in kaart te
brengen om daarmee het probleem te kunnen duiden. Een case studie leent zich voor allerlei
typen onderzoek, variërend van een exploratieve tot een evaluatieve invalshoek (Verschuren en
Doorewaard, 2004).

3.2 Onderzoekstechnieken
In dit onderzoek worden meerdere technieken van dataverzameling gebruikt. Dataverzameling
dient te voldoen aan een aantal wetenschappelijke criteria. Deze criteria hebben betrekking op
praktische zaken als efficiëntie, maar ook op kwaliteitscriteria als validiteit en controleerbaarheid.
Omdat bij een case studie betekenisgeving en interpretaties een groot deel van het
onderzoeksmateriaal uitmaken, is het verstandig om data vanuit verschillende invalshoeken te
verzamelen. Hiermee worden de verkregen onderzoeksgegevens getrianguleerd, waarmee de
betrouwbaarheid van het onderzoek wordt vergroot (Verschuren en Doorewaard, 2004; Segers,
1999). De in dit onderzoek gebruikte technieken zijn: 'documentenanalyse', 'interviews',
‘participatieve observatie’ en secundaire analyse.
Documentanalyse
Bij een documentenanalyse worden eerst bestaande en originele documenten uit het
onderzoeksveld verzameld, om ze vervolgens te kunnen bestuderen. De belangrijkste documenten
die als databron in dit onderzoek zijn geraadpleegd zijn beleidsnota's, notulen van vergaderingen,
organisatierapporten, wetteksten en websites van betrokken instanties. Een totaal overzicht van
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de gebruikte bronnen is opgenomen in bijlage 2. Met de documentanalyse is achterhaald hoe de
beleidsprocessen zijn verlopen en op welke manier organisaties zich tot elkaar verhouden en tot
samenwerking komen.
Interviews
Voor het achterhalen van percepties is een documentenanalyse beperkt geschikt (Braster, 2000;
Segers, 1999). Bij een interview wordt een persoon gezien als een bron van informatie die een
grote mate van diversiteit herbergt. Een persoon kan gegevens over zijn eigen opvattingen of
motieven verschaffen, maar ook informatie prijsgeven over mensen of situaties die buiten de
persoon in kwestie staan. Interviews kunnen op verschillende manieren worden opgetuigd. Ze
kunnen mondeling, schriftelijk of telefonisch worden afgenomen en 'gesloten' of 'open' van
structuur zijn (Segers, 1999). Omdat in dit onderzoek de interesse uitgaat naar een genuanceerd en
persoonlijk beeld van de huidige en toekomstige situatie, zal gebruik worden gemaakt van
mondelinge en open interviews waarbij enkele stellingen worden aangehaald om de respondenten
wat op weg te helpen. Het afnemen van open interviews vereist een goede voorbereiding, omdat
de interviewer in staat moet zijn om door te kunnen vragen op belangrijke aspecten van het
gepresenteerde verhaal. Voorafgaand aan het interview wordt een vragenlijst opgesteld die
behandeld zal worden naar gelang het gesprek zich ontwikkeld. De percepties van actoren dienen
zuiver te zijn en niet aangepraat te worden door de onderzoeker. Suggestieve of ingewikkelde
vragen zullen zo veel mogelijke worden vermeden. Voorafgaand aan het interview hebben de
respondenten informatie gekregen over het onderzoek en het interview.
Participatieve observatie
Observatie is een onderzoekstechniek waarbij de onderzoeker in het onderzoeksveld
waarnemingen verricht. Deze waarnemingen kunnen gestructureerd worden verzameld aan de
hand van bijvoorbeeld een waarnemingsschema, maar er bestaat ook een vrijere variant waarbij
een aantal aandachtspunten in het achterhoofd van de onderzoeker, hem leiden in zijn
dataverzameling. Een speciale vorm van observeren is participatieve observatie. De onderzoeker
neemt op een structurele basis deel aan de dagelijkse activiteiten (van een deel) van de
onderzochte groep en maakt zich hier al dan niet kenbaar als observator/onderzoeker (Verschuren
en Doorewaard, 2004: 132-133).
Secundaire analyse
Wanneer er in het verleden onderzoek is uitgevoerd kunnen deze gegevens, voor zover relevant,
in het belang van dit onderzoek worden geherinterpreteerd. Dit wordt secundaire analyse
genoemd.
Geluidsopname-analyse
Er worden tegenwoordig steeds meer (raads)vergaderingen in het geheel opgenomen. Deze
opnames geven de mogelijkheid om niet alleen de gebruikte argumenten te reconstrueren, maar
ook de uitwisseling en wisselwerking daartussen te analyseren (Hajer, 2006).

3.3 Operationalisatie en onderzoeksvragen
Het conceptueel model uit paragraaf 2.4 bevat een voorstelling van de verschijnselen die in de
empirie kunnen worden waargenomen. De variabelen dienen echter nog wel uiteengezet te
worden om ze ook daadwerkelijk te kunnen meten in de praktijk. Meten is het toekennen van een
bepaalde waarde aan een variabele. Het omzetten van theoretische concepten in meetbare
eenheden gebeurt in de operationalisatie (Segers, 1999). Empirische verschijnselen die indicatief
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worden geacht voor de te meten theoretische variabelen noemen we indicatoren. Een overzicht
van de operationalisatie van de theorie naar indicatoren is in tabelvorm weergegeven in bijlage 1.
Er is een onderscheid aangebracht tussen bovenlokale en lokale variabelen. De bovenlokale
variabelen zijn gelegen buiten het lokale beleidsarrangement en beïnvloeden de institutionele
ordening van buiten de lokale beleidscontext (tabel A.1). Lokale variabelen maken onderdeel uit
van het beleidsarrangement (tabel A2. t/m A.5). Verandering van een beleidarrangement kan
zowel een lokale als een bovenlokale oorzaak hebben.
3.3.1 Bovenlokale variabelen
Op basis van het conceptueel model zijn er drie groepen bovenlokale variabelen betrokken in het
onderzoek: 1) ecologische modernisering, 2) bovenlokaal beleidskaders en 3) materiële en
financiële randvoorwaarden. Om te bepalen in welke stadium en welke vorm (zwak of sterk) het
proces van ecologische modernisering zich in het beleidsveld bevindt probeert het onderzoek een
aantal onderzoeksvragen te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de beïnvloeding door bovenlokale
regelgeving, als ook voor financiële en materiële randvoorwaarden, waarvoor op basis van de
operationalisatie die in bijlage 1 is weergegeven een aantal onderzoeksvragen zijn geformuleerd.
Per variabele is eveneens aangegeven welke onderzoekstechnieken zijn gebruikt om de
onderzoeksvragen te beantwoorden.
Onderzoeksvragen over het ecologisch moderniseringsproces (algemeen)



In welke mate onderkennen de betrokken actoren antropogene klimaatverandering als
milieuprobleem?
Toelichting: het doel van deze vraag is drieledig. Ten eerste wordt geprobeerd vast te stellen in
welke mate de betrokken actoren klimaatverandering als wetenschappelijke sociale constructie
onderkennen. Indicator voor het onderkennen van de klimaatproblematiek meetbaar maken is
het inzien dat opwarming van het klimaatsysteem onmiskenbaar is en dat dit verder zal
plaatsvinden in de 21e eeuw en tot uiting komt in temperatuurstijging, verandering van
neerslagpatronen, zeespiegelstijging, afname van de kans op koude winters en een toename van
de kans op hittegolven. Ten tweede wordt geprobeerd met deze vraag vast te stellen in welke
mate de betrokken actoren geloven dat antropogene invloeden ten grondslag liggen aan
klimaatverandering. Indicator voor het onderkennen van antropogene invloeden op
klimaatverandering in het onderschrijven van de conclusie van het IPPC, dat het zeer
waarschijnlijk is dat klimaatverandering het gevolg is van toegenomen emissies – en daarmee
de concentraties in de atmosfeer – van broeikasgassen. Ten derde probeert deze vraag vast te
stellen in welke mate de betrokken actoren (antropogene) klimaatverandering beschouwen als
een milieuprobleem, dat verholpen moet worden. Indicator hiervan is dat actoren stellen dat
klimaatverandering naar verwachting zal leiden tot ernstige en gevaarlijke problemen in de
leefomgeving.

Welke aanpak van de klimaatproblematiek staan de betrokken actoren voor?
Toelichting: De bedoeling achter deze vraag is om vast te stellen of ecologische
moderniseringsdiscours (zwak/sterk) erin is geslaagd om de visie op het aanpakken van de
klimaatproblematiek bij de betrokken actoren te beïnvloeden. Indicatoren voor ecologische
modernisering zijn, zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 t/m 1.3.3 en paragraaf 2.4 :
o het voorstaan van flexibele en kosteneffectieve oplossingen voor milieuproblemen,
met als uitgangspunt dat economische groei en het beschermen van natuur en
milieu samen kunnen gaan;
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o
o
o
o
o
o

o

externe kosten moeten worden geïnternaliseerd in productie- en
consumptieprocessen;
sterke zelfregulering door de markt;
huidige instituties, kenmerkend voor de moderne samenleving, kunnen dusdanig
worden omgevormd dat een ecologische crisis kan worden voorkomen;
corporatistische en technisch karakter van besluitvormingsprocessen (indicator
voor zwakke ecologische modernisering);
zoektocht naar diepere structurele transformaties in de markt, overheid en sociale
sfeer en de relaties daartussen (indicator voor sterke ecologische modernisering);
bevorderen van sociaal leren door transparante en democratische besluitvorming,
waarin alle belanghebbenden kunnen participeren (indicator voor sterke
modernisering);
geloof in de kracht van goede argumenten (indicator voor sterke modernisering).

Gebruikte technieken: documentanalyse, aangevuld met interviews en participatieve observatie.
Onderzoeksvragen over beïnvloeding door bovenlokale regelgeving



Op welke manier beïnvloeden de (financiële) stimuleringsinstrumenten de ontwikkeling van
windenergie in de onderzochte casus?
Toelichting: Het doel van deze vraag is tweeledig. Ten eerste is het doel om tot een overzicht te
komen van de (financiële) instrumenten van de overheid om windenergie te stimuleren. Te
onderscheiden zijn vrijwillige en formele stimuleringsinstrumenten, zoals beschreven in
paragraaf 1.4.4. Het tweede doel van deze vraag is vervolgens om vast te stellen op welke
manier deze instrumenten de windenergie-ontwikkeling in de lokale context beïnvloeden.



Op welke manier beïnvloed het beleid van hogere overheden de ontwikkeling van
windenergie-ontwikkeling op lokaal niveau?
Toelichting: Deze vraag heeft als doel om het beleid van bovenlokale overheden te beschrijven
en de beïnvloeding daardoor vast te stellen.

Gebruikte technieken: secundaire analyse, aangevuld met interviews.
Onderzoeksvragen over financiële en materiële randvoorwaarden





Welke mogelijkheden voor windenergie-ontwikkeling biedt het grondgebied van de gemeente
in de onderzochte casus volgens de betrokken actoren, gelet op de ligging en klimaat van het
gebied?
Zijn er volgens de betrokken actoren voldoende financiële middelen beschikbaar voor
potentiële initiatiefnemers om plannen te kunnen realiseren?
Zijn er volgens de betrokken actoren technologische beperkingen voor initiatiefnemers om op
korte termijn windenergie-opwekking te realiseren.

Gebruikte technieken: secundaire analyse, aangevuld met interviews.
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3.3.2 Lokale variabelen
Op basis van het conceptueel model zijn de vier dimensies van een beleidsarrangement verder
geoperationaliseerd. Begonnen is met het in kaart brengen van de actoren en
hulpbronnendimensie door middel van documentenanalyse, aangevuld met een aantal interviews
met spelers die een ‘helicopter view’ bezitten over het beleidsveld (Hajer, 2006). Vervolgens zijn
de discours-, spelregel- en hulpbronnen-dimensie in kaart gebracht. Het onderstaande overzicht
beschrijft de onderzoeksvragen per dimensie en geeft eveneens weer welke onderzoekstechnieken
zijn gebruikt om de institutionele variabelen van het beleidsarrangement te achterhalen.
Onderzoeksvragen gericht op de actoren- en hulpbronnen-dimensie
 Welke partijen spelen een rol in de beleidsprocessen rond windenergie-ontwikkeling?
 In welke interactiesettingen acteren en interacteren deze spelers met elkaar?
 Vormen de actoren discours-coalities in het beleidsveld en zijn er conflictsituaties tussen
actoren?
 Welke strategieën hanteren de actoren om hun eigen doelstellingen te bereiken?
 Hoe is de verdeling van hulpbronnen in het beleidsveld en welke invloed weten de actoren
met behulp van deze hulpbronnen uit te oefenen?

Gebruikte technieken: interviews en documentanalyse
Onderzoeksvragen gericht op de discoursdimensie







In welke bewoordingen en vanuit welk perspectief beschrijven de verschillende spelers in het
veld de problemen en oplossingsrichtingen die zijn gerelateerd aan windenergie-ontwikkeling
en het verduurzamen van de energiehuishouding?
Welke metaforen gebruiken de actoren om hun ideeën, visies, probleemconcepties etc. over te
brengen op andere actoren?
Zijn de toegepaste story-lines in de afgelopen jaren veranderd en zo ja op welke manier en
onder invloed waarvan heeft deze verandering plaatsgevonden?
Welke story-lines zijn terug te vinden in beleid of regelgeving?
Zijn er story-lines die een structurerende werking hebben door actoren buiten te sluiten of een
bepaalde manier van argumentatie op te leggen aan de in het veld aanwezige actoren?

Onderzoeksvragen gericht op de spelregeldimensie
 Op welke manier zorgen regels in het beleidsveld voor belemmeringen en mogelijkheden voor
windenergie-ontwikkeling?

Gebruikte technieken: interviews en documentanalyse
3.4 CasusCasus- en respondentselectie
Een belangrijk onderscheidend kenmerk van een casestudie is het werken met een relatief klein
aantal onderzoekseenheden, cases genoemd. Vanwege het werken met een klein aantal
onderzoekseenheden wordt bij een casestudie de casusselectie strategisch uitgevoerd. Dit betekent
dat de onderzoeker zich bij de selectie van één of meerdere cases bewust laat leiden door het
conceptueel ontwerp en de probleemstelling van het onderzoek. Grofweg zijn er twee
mogelijkheden van strategische steekproeftrekking (Verschuren en Doorewaard, 2004).
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In het eerste hoofdstuk is al een aantal keer aangehaald dat het belangrijk is om het lokale niveau
diepgaand te bestuderen. Windenergie-ontwikkeling komt immers tot stand onder invloed van
een behoorlijk aantal contextafhankelijke subvariabelen. Onderzoek naar meer dan één cases zou
te tijdrovend voor een afstudeeronderzoek. Er is voor gekozen om één afzonderlijke case (lees:
gemeentelijke context) voor het onderzoek te selecteren, waarbinnen meerdere procedures voor
de ontwikkeling van nieuwe windturbineparken hebben gespeeld.
Als provinciaal niveau is gekozen voor de provincie Zeeland. Deze provincie heeft als
kustprovincie een gunstige ligging voor het opwekken van windenergie. Al decennia lang heeft
windenergie een plek gekregen in de regionale energiehuishouding. Anno 2010 staan verdeeld
over de gemeenten binnen het hele provinciale grondgebied 205 windturbines, met een opgesteld
vermogen van ruim 208 MW (CBS, 2010). De lokalisering van de individuele turbines in de
provincie is weergegeven in figuur 3.2 (Provincie Zeeland, 2010). De productiefactor van alle
turbines samen ligt in Zeeland opgeteld gemiddeld op 23%, waarmee jaarlijks met deze turbines
circa 415 miljoen kWh elektriciteit wordt opgewekt (CBS, 2010). Algemeen geldt dat de gehele
provincie Zeeland voldoet aan de gewenste minimale windsnelheid als primaire locatie-eis voor
turbines met een masthoogte van minimaal 50 m (Provincie Zeeland 2002). De provincie Zeeland
streeft naar het bereiken van 250 MW opgesteld vermogen eind 2010. Windenergie-ontwikkeling
is een belangrijke pijler in het klimaat- en energiebeleid van de provincie Zeeland (Provincie
Zeeland, 2008). Als alle plannen die nu nog in voorbereiding zijn, uitgevoerd worden staat er
binnen enkele jaren voor een vermogen aan 450 MW aan windturbines in Zeeland.
De provincie Zeeland telt in totaal 13 gemeenten waar in meer of mindere mate windenergie
wordt opgewekt. In de gemeente Terneuzen staat momenteel het meeste vermogen aan
windturbines, gevolgd door de gemeenten Tholen, Noord-Beveland, Reimerswaal en Borsele. In
de gemeenten Goes en Hulst vindt (vrijwel) geen windenergie-opwekking plaats.
Gemeente

Aantal
Aantal
windturbines
24
20

Totaal opgesteld vermogen % opgesteld vermogen
(MW)
provinciebreed
45,800
20
6,020
2,7

Terneuzen
SchouwenDuiveland
Veere
10
15,960
7,1
Vlissingen
33
11,285
5,0
Borsele
25
25,500
11,4
Goes
1
0,250
0,1
Middelburg
6
5,400
2,4
Noord-Beveland
11
30,500
13,6
Reimerswaal
44
28,720
12,8
Kapelle
12
9,450
4,2
Tholen
17
34,875
15,6
Sluis
6
10,080
4,5
Hulst
0
0
0
Totaal
223,840
100
Tabel 3.1 Aantal en opgesteld vermogen aan windturbines, verdeeld over de Zeeuwse gemeenten
(Bron: website provincie Zeeland, 2010).
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Figuur 3.2 bron: website provincie Zeeland, 2010

Gemeente Reimerswaal
De gemeente Reimerswaal is een gemeente waar al vanaf medio jaren tachtig windenergieontwikkeling gaande is. In de gemeente zijn vier locaties met in totaal 44 windturbines tot
ontwikkeling gebracht (zie tabel 3.1). Drie locaties – Windturbinepark Kreekrak en
Windturbinepark Bath I/II – zijn relatief oude locaties, die ontwikkeld zijn in de jaren negentig.
Windturbinepark Bath I, dat geëxploiteerd is door de Zeeuwse coöperatieve stichting voor
windenergie Zeeuwind, bestaande uit 3 windturbines met een totaal vermogen van 224 kW,
behoort tot de eerste windturbinelocaties van Zeeland. Inmiddels zijn de windturbines niet meer
in gebruik. Het nabij gesitueerde Windturbinepark Bath II, eveneens geëxploiteerd door Stichting
Zeeuwind, is begin het jaar 2000 in gebruik genomen en heeft twee windturbines met een totaal
vermogen van 1.320 kW (Website Zeeuwind, 2010). Windturbinepark Kreekrak is ter plaatse van
de Kreekraksluizen gelegen. Het park bestaat uit 26 turbines die op een onderlinge afstand van 200
meter naast elkaar staan. Samen hebben de molens een totaal vermogen van 13.000 kW, die
volledig in eigendom zijn van energiemaatschappij Delta Energie B.V. (RBOI, 2009). In 2008 is het
vierde windturbinepark, genaamd Windturbinepark Anna Mariapolder in gebruik genomen, dat
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wordt geëxploiteerd door Delta Energy B.V. Het park heeft 16 turbines met een totaal vermogen
van 14.400 kW vermogen. Naar verwachting zal het windturbinepark aan de Kreekraksluizen in
2012 flink opgewaardeerd en uitgebreid gaan worden. De bestemmingsplanwijziging is hiervoor
inmiddels doorgevoerd en de bouw- en milieuvergunning zijn door de gemeente verleend. In
totaal omvat het project het verwijderen van de bestaande 26 turbines en de bouw van 29 nieuwe
windturbines met een vermogen van circa 3 MW per stuk.
Tijdspad
Om de werking van instituties te analyseren is het van belang om het verloop van
beleidsprocessen over een langere periode te betrekken in het onderzoek. In dit onderzoek is
gekozen voor 1989 als startpunt van de analyse. Vanaf dat moment is klimaatverandering hoog op
de agenda van het Nederlandse milieubeleid komen te staan. Daarmee nam ook de aandacht voor
windenergie aanzienlijk toe.
Respondenten
Belangrijke actoren in lokale beleidsarrangementen rond windenergie-benutting zijn eerder al
beschreven in paragraaf 1.4 . Samenvattend gaat het om de volgende, van elkaar te onderscheiden
actoren:
• gemeentelijke organisatie, bestaande uit een ambtelijke en een politieke tak. Binnen de
ambtelijke organisatie is voorts een onderverdeling te maken in een milieu- en ruimtelijke
ordeningstak. Binnen de politieke organisatie hebben met name de verantwoordelijke
Wethouder en de Gemeenteraad invloed in de beleidsontwikkeling;
• belangenorganisaties, onder te verdelen in voor- en tegenstanders van windenergieopwekking, verder onder te verdelen in lokale en bovenlokale groeperingen;
• omwonenden, indien zij niet uitmaken van een lokale belangenorganisatie;
• grondeigenaren, onder te verdelen in private en publieke actoren;
• bovenlokale overheden, onder te verdelen in de rijks- en provinciale overheid, die middels
beleid en Wet- en regelgeving binnen het ruimtelijk ordening-, energie- en milieudomein,
windenergie-ontwikkeling op lokaal niveau beïnvloeden;
• initiatiefnemers, onder te verdelen in vier groepen: a) de kleine investeerders, met name
boeren, b) energiebedrijven, c) coöperatieve verenigingen en d) nieuwe onafhankelijke
windenergie projectontwikkelaars. Voor de kleine investeerders is de productie van
windenergie een neveninkomen en is het basisinkomen buiten de energiesector gelegen.
Voor de energiebedrijven is windenergie-benutting een kleine maar groeiende markt.
Kenmerkend is dat hun kernactiviteiten bestaan uit de productie, import en verkoop van
energie. De coöperatieve verenigingen onderscheiden zich door met een ander motief,
namelijk een ethisch streven, windenergieprojecten te ontwikkelen. Voor de nieuwe
onafhankelijke windenergie projectontwikkelaars is de exploitatie en ontwikkeling van
windturbineparken een kernactiviteit van de bedrijfsvoering, die meestal bestaat uit
energieopwekking uit hernieuwbare bronnen.
Bij de selectie van de respondenten voor het bestuderen van bovengenoemde case is rekening
gehouden met de volgende overwegingen:
•

omdat de focus van het onderzoek primair is gericht op de lokale context, is er bewust
voor gekozen de op lokaal en regionaal niveau opererende actoren voor de
bovengenoemde cases te selecteren als respondenten;
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•

•

•

er is voor gekozen om binnen de gemeentelijke organisaties zowel de ambtelijke als
bestuurlijke actoren in het onderzoek te betrekken. Als ambtelijke respondenten zijn
beleidsmedewerkers op ruimtelijke ordening, milieu en energiegebeid benaderd om aan
het onderzoek deel te nemen. Beleidsmakers uit het ambtelijke apparaat hebben goed
zicht op de wijze waarop beleid tot stand komt, maken onderdeel uit van reguliere
overlegstructuren en zijn inhoudelijk vaak beter op de hoogte van achtergronden die een
rol spelen op het beleidsterrein. Bestuurlijke actoren daarentegen redeneren veelal vanuit
een politieke ideologische achtergrond, hetgeen naar verwachting eveneens een
belangrijke rol kan spelen in de discursieve praktijk in de beleidsprocessen. Bovendien
heeft de gemeenteraad een belangrijke rol bij het vaststellen van bestemmingsplannen,
zowel in belemmerende als ook in stimulerende zin.
Op het bovenlokale overheidsniveau is een aantal beleidsambtenaren gevraagd om aan het
onderzoek mee te werken. Naar verwachting spelen politieke vertegenwoordigers een
marginale rol in de besluitvormingsprocessen van de onderzochte cases. Betrokkenheid
van beleidsmedewerkers wordt echter essentieel geacht. Enerzijds om de op lokaal niveau
gevonden onderzoeksresultaten te toetsen. Anderzijds om daar nieuwe informatie aan toe
te voegen. Verwacht wordt dat de inhoudelijke kennis over windenergie, beleidskaders en
wet- en regelgeving op de hogere schaalniveaus groter is dan op het lokale niveau.
Belangenorganisaties en initiatiefnemers worden benaderd vanuit het zogenaamde
‘snowball sampling principe’. Pas wanneer blijkt dat één van deze actoren een rol speelt in
het onderzochte beleidsarrangement, wordt deze meegenomen in het onderzoek. Als
blijkt dat ze samenwerken met andere groepen worden ook deze verbanden onderzocht,
enzovoort.

65

4.
WindenergieWindenergie-ontwikkeling
modernisering in de praktijk

in

context:
context:

ecologische

4.1 Bovenlokale
Bovenlokale beïnvloeding
De overheid is vertegenwoordigd door de rijksoverheid en de provinciale overheid. In deze
paragraaf is achtereenvolgens de energie- en klimaatbeleidsontwikkeling van de rijksoverheid en
provincie Zeeland in paragrafen 4.1.1 en 4.1.2 beschreven. Vervolgens is in paragraaf 4.1.3
bovenlokale beïnvloeding vanuit het ruimtelijke ordeningsbeleid beschreven, gevolgd daar andere
spelregels op andere beleidsterreinen in paragraaf 4.1.4. Daaropvolgend is in paragraaf 4.1.5. tot
slot een overzicht gegeven van de financiële stimuleringsinstrumenten van bovenlokale
overheden om windenergie te bevorderen.
4.1.1 Energie- en klimaatbeleid van de rijksoverheid
In deze paragraaf is de analyse naar de ontwikkeling van het energie- en klimaatbeleid van de
rijksoverheid in de periode 1989 – 2011, in het bijzonder de plaats van windenergie-ontwikkeling
in dat beleid samengevat. De complete analyse inclusief bronvermelding is als bijlage opgenomen
(Bijlage 5).
Klimaatverandering heeft als beleidsthema in 1989 haar entree gemaakt in het nationale beleid
van de Nederlandse overheid toen er voor de eerste keer een Nationaal Milieubeleidsplan (NMP1)
door het parlement werd vastgesteld. Al gelijk werd antropogene klimaatverandering als een
volwaardig milieuprobleem onderkend. Het beleid aan het einde van de jaren tachtig en begin
jaren negentig was duidelijk beïnvloed door de uitgangspunten van ecologische
moderniseringsideologie. De doelstelling was om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk
te ontkoppelen van economische groei. In eerste instantie werd gestreefd naar een stabilisatie van
C02-emissies in 2000 ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 1989 en 1990 (NMP1). Begin
jaren negentig werd het beleidsdoel aangescherpt en werd het streven om de binnenlandse C02emissies te reduceren met 3 à 5% in 1995. (NMP+). Onder invloed van het NMP1 en het NMP+
maakte klimaatverandering ook haar entree in het energiebeleid. In de Nota Energiebesparing
(1990) werd een trendbreuk in het energiebeleid beschreven onder invloed van het sterk
opkomende milieubewustzijn en werd besloten energiebesparing en duurzame energie weer een
krachtiger impuls te geven. Een toename van duurzame energieproductie door o.a. de inzet van
windturbines werd in de nota Energiebesparing beschreven als een belangrijke pijler van het
beleid. Volgens de nota zou toepassing van duurzame energiebronnen op de langere termijn een
grote bijdrage (15 à 20% in het midden van de 21e eeuw) moeten leveren aan de
energievoorziening. Als doelstelling voor duurzame energieopwekking werd een bijdrage van 5%
van het toenmalig energieverbruik aan de totale energiehuishouding in 2010 geformuleerd. Het
aandeel windenergie-opwekking in de totale duurzame energiemix werd geschat op 33 PJ, een
percentage van 22%. De ambitie voor windenergie werd gesteld ongeveer 2000 MW rond het jaar
2010, waarvan circa 1800 MW op land zou kunnen worden geplaatst en 200 MW op zee. Gesteld
werd dat daarmee het verzadigingsniveau binnen bereik zou komen, rekening houdend met het
ruimtelijk beleid en de mogelijkheden om ook op minder gunstige lokaties tot een rendabele
exploitatie van windenergie te komen. Conform het doelgroepenbeleid zocht de overheid om haar
eigen doelstellingen te bereiken de samenwerking met andere partijen. In het geval van
windenergie-ontwikkeling werd de samenwerking gezocht met de energiebedrijven, dat leidde tot
het Milieu-Actieplan (MAP). Daarnaast werden afspraken gemaakt met de provinciebesturen van
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de zeven meest windrijke provincies, die werden vastgelegd in de Bestuursovereenkomst
Plaatsingsproblematiek Windenergie 1991 – 2000 (BPW). Het idee achter deze overeenkomst was
dat de provincies initiatiefnemers zouden faciliteren bij het zoeken van locaties en zij gemeenten
zouden informeren en instrueren. Gemeenten werden niet bij de bestuursovereenkomst
betrokken, noch werd vastgelegd op welke wijze provincies zouden moeten handelen. Zowel in
het BPW als het MAP werden resultaatafspraken met een vrijwillig karakter overeengekomen.
Naast financiële stimuleringsinstrumenten (een overzicht is gegeven in paragraaf 4.1.6) probeerde
de rijksoverheid windenergie-ontwikkeling te faciliteren door studies uit te laten voeren naar
geluidshinder, vogelsterfte en andere milieueffecten en werd via voorlichting geprobeerd een
bijdrage te leveren aan een breder draagvlak voor windenergie.
Met het uitkomen van de Derde Energienota in 1995 werden met betrekking tot windenergieontwikkeling nieuwe doelstellingen geformuleerd. Het streven werd om in het jaar 2000 3% en in
2020 10% van het energiegebruik te halen uit duurzame energiebronnen, tegen circa 1% in 1995.
Naar verwachting zou er 45 PJ in 2020 uit windenergie kunnen worden gehaald, gelijk aan
ongeveer 2750 MW opgesteld vermogen aan windturbines. Windenergie (locaties op het land)
werd samen met afvalverbranding, waterkracht en koudeopslag betiteld als een ‘duurzame bron
met een verzadigingspunt’. Aanvankelijk werd verwacht dat deze bronnen het grootste aandeel
(ca. 90% in 2000 en 70% in 2007) in de duurzame energie-opwekking-mix zouden hebben. Echter
op de langere termijn zouden deze bronnen niet onbegrensd kunnen toenemen. In het geval van
windenergie op land daar planologische beperkingen. Het groeiplafond van windenergiebenutting op land werd geschat op circa 1500 MW opgesteld vermogen. Het overige ten doel
gestelde vermogen zou op zee moeten worden gerealiseerd. Windenergie werd samen met
biomassa beschreven als de duurzame energiebron met de beste prijs-prestatieverhouding tot
2020, hoewel naar verwachting de prijs van fossiel tot 2020 nog altijd lager zou blijven liggen dan
duurzaam. In de Derde Nota werd meer gewicht toegekend aan de inzet van fiscale maatregelen
ter stimulering van duurzame energie-opwekking dan in voorgaande jaren. De ambitieuze doelen
zouden moeten worden gerealiseerd bij een tendens van meer marktwerking. Hoewel niet veel
later in het actieprogramma Duurzame Energie 1997 – 2000 en later ook in het Energierapport
(1999) naast financiële en vrijwillige instrumenten ook met mogelijk verplichte maatregelen werd
gedreigd. Rond 1999 was er slechts 380 MW aan opgesteld vermogen windenergie in heel
Nederland gerealiseerd, terwijl 1000 MW als doelstelling was beoogd. Het onvoldoende vertalen
van provinciale streekplannen naar gemeentelijke bestemmingsplannen werd als belangrijkste
oorzaak daarvoor aangewezen.
De Derde Energienota was het begin van een ander – meer internationaal georiënteerd
klimaatbeleid klimaatbeleid. De ontkoppelingsgedachte op nationaal niveau werd namelijk
losgelaten, omdat duidelijk werd dat de CO2 emissie in welk scenario dan ook zou blijven stijgen
tot in de 21e eeuw. Het Kyoto-protocol, dat was ondertekent in december 1997, werd vervolgens
leidend in het klimaatbeleid. Nederland committeerde zich aan een reductiedoelstelling van 6%
voor broeikasgassen in de periode 2008 – 2012 ten opzichte van de uitstoot in 1990/1995. In de
Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I (UK1, 1999) werd het binnenlands beleid geformuleerd om
de in het Kyoto-protocol afgesproken reductie te realiseren. Daarbij werd opgemerkt dat – om
verstoring aan het klimaatsysteem op aarde door menselijke invloeden te voorkomen – de reductie
van mondiale broeikasgasemissies uiteindelijk in de loop van de 21e eeuw met een omvang van 50
à 75% gerealiseerd zouden moeten gaan worden. Klimaatbeleid gericht op het realiseren van dit
doel zou veel eerder dan aanbodschaarste en prijsontwikkelingen grenzen gaan stellen aan het
gebruik van fossiele brandstoffen. In tegenstelling tot de decennia eerder werd er aan het einde
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van de jaren negentig er geen opwaartse druk op energieprijzen door structurele schaarste meer
verwacht. Mede onder invloed van deze meer toekomstgerichte visie op de klimaatproblematiek
werd de doelstelling voor duurzame energie in het UK1 ten opzichte van de Derde Energienota
met de helft naar beneden bijgesteld, namelijk 5% bijdrage van duurzame energie-opwekking in
2010.
Kort na de eeuwwisseling zorgde het NMP4 (2001) voor enige beleidsverandering. Daarin stelde
de rijksoverheid dat het gebruik van het bestaande beleidsinstrumentarium, zoals regelgeving,
vergunningen, convenanten en financiële prikkels, niet voldoende zou zijn om
klimaatverandering voldoende tegen te kunnen gaan. Voor het oplossen van deze problematiek
werd systeeminnovatie nodig geacht, zogenaamd transitiemanagement. Ondanks het gebruik van
deze nieuwe metafoor was het beleid in het geheel niet nieuw. Teneinde de transitie naar een
duurzame energievoorziening te kunnen realiseren werden dezelfde beleidssporen genoemd die
het beleid vormden in de jaren negentig. Wel werden enkele vernieuwingen van het
beleidsinstrumentarium voorgesteld, zoals emissiehandel en het verder internaliseren van
milieukosten in de energieprijzen in internationaal verband. Nieuw was ook het voornemen van
de Rijksoverheid om klimaatconvenanten met provincies en gemeenten af te sluiten op korte
termijn (het zogenaamde BANS beleid) en het benoemen van de provinciale en gemeentelijke
overheden als spelers in het beleidsveld met een cruciale rol bij de transitie naar een duurzame
energiehuishouding. Voor 2020 werd er een nieuw beleidsdoel geformuleerd, namelijk het verder
laten toenemen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen tot 10% van de totale
energievraag. Volgend op het NMP4 werd er als opvolger van het BPW een nieuw convenant
ondertekend tussen de Rijksoverheid en de provincies, de zogenaamde Bestuursovereenkomst
Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW). Nieuw was dat ook de Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten werd betrokken in het overleg en de overeenkomst ondertekende . Per
provincie werd een bepaalde taakstelling afgesproken. Alle provincies samen committeerden zich
voor 1500 MW windvermogen op land. De aanpak bleef een vrijwillig karakter houden; er werd
besloten definitief geen verplicht aandeel duurzame energie in te voeren. In 2002 werd er om de
binnenlandse productie van duurzame energie extra te stimuleren een nieuwe extra regeling
opgenomen in de Elektriciteitswet, de zogenaamde Milieukwaliteit Elektriciteits Productie (MEP)
regeling, om het investeringsklimaat te stabiliseren. De MEP regeling bood
elektriciteitsproducenten een vergoeding ter compensatie van de onrendabele top in de productie
van duurzame energie en bood eveneens een meerjarige zekerheid (zie ook paragraaf 4.1.6).
Met de nota Nieuwe Energie voor Klimaat, werkprogramma Schoon en Zuinig van het ministerie
van VROM en het Energierapport 2008 van het ministerie van EZ was de rijksoverheid uit op een
trendbreuk. Waar in de afgelopen 10 jaar het klimaatbeleid werd afgestemd op de Europese en
internationale beleidsontwikkelingen en ambities, vond het kabinet Balkenende IV dat de ambitie
net als begin jaren 90 weer hoger moest liggen. De ambitie voor CO2-reductie werd verhoogd naar
30% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van het niveau in 1990. Om
dat te bereiken werd onder andere de doelstelling voor hernieuwbare energiebronnen verdubbeld
naar een aandeel van 20% in het jaar 2020, ten opzichte van een aandeel van 2 à 3% in 2007. De
eerstkomende jaren werd vooral ingezet op windenergie-opwekking. Een committering van 2000
MW nieuw opgesteld vermogen in 2012 – tegen 1500 MW reeds gerealiseerd vermogen in 2007 –
aan windenergie op land werd nodig geacht. Verder werd een ontwikkeling naar 6000 MW aan
gecommitteerd vermogen windenergie op land voor de lange termijn beoogd. Volgens de
rijksoverheid was windenergie-opwekking op land van alle duurzame opties de goedkoopste optie.
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Op 12 november 2007 werd tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het
Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011gesloten (32). In het akkoord was opgenomen dat
gemeenten locaties zouden aanwijzen voor het opwekken van duurzame energie, zoals biogas,
zonne- en windenergie. Het rijk en de gemeenten zouden gezamenlijk streven naar een
verdubbeling van het opgesteld vermogen van windenergie op land in 2011. In het akkoord waren
geen bindende voorwaarden opgenomen.
In de herfst van 2008 werd in het kader van Schoon en Zuinig een bestuursovereenkomst gesloten
met de energiesector voor de periode 2009-2020 (30). In een apart artikel werden afspraken
gemaakt over de ambities voor wind op land. De Rijksoverheid zou zich sterk inspannen om voor
2011 aan te geven waar voor de lange termijn de verdere doorgroei voor windparken kan plaats
vinden. Verder spraken beide partijen af ernaar te streven dat in 2011 voor ca. 2000 MW nieuw
vermogen wind op land vergund zal zijn. Energiebedrijven door investeringen te doen in
windenergie of door elektriciteit opgewekt door andere windturbines in Nederland in te kopen en
innovatieve financieringsconstructies, nieuwe technieken en het oplossen van belemmeringen
zoals radar en geluid na te streven. De Rijksoverheid door te zorgen voor een meer gestroomlijnde
en versnelde vergunningverlening te faciliteren. Begin januari 2009 werd in het kader van Schoon
en Zuinig ook een bestuursovereenkomst gesloten met de provincies (31). Daarmee onderschreven
de provincies de kabinetsdoelen voor wind op land uit het programma Schoon en Zuinig en
verklaarden zij zich bereid om met het Rijk prestatieafspraken te maken in de nabije toekomst.
Met het aantreden van het Kabinet Rutte in de herfst van 2010 komt er mogelijk een vervroegd
einde aan de ambities uit het werkprogramma Schoon en Zuinig, In het regeerakkoord tussen
CDA en VVD is de nationale klimaatbeleidsdoelstelling naar beneden bijgesteld overeenkomstig
de doelstelling van de Europese Unie, 20% CO2-reductie ten opzichte van 1990 en een aandeel van
14% duurzame energie-opwekking in 2020. Het wijzigen van het beleid is ten tijde van dit
onderzoek nog niet bekend. Het energierapport 2011 moet nog uitkomen.
4.1.2 Beleidsontwikkeling in het energie en klimaatbeleid van de provincie Zeeland
Deze paragraaf beschrijft aan de hand van een analyse van de meest relevante beleidsdocumenten
de ontwikkeling van het energie- en klimaatbeleid van de provincie Zeeland in algemene zin en
de plaats van windenergie in dat beleid in het bijzonder. De analyse begint in 2001, omdat de
provincie Zeeland – buiten het beleid voor windenergie in de streekplannen (zie paragraaf 4.1.4) –
in de jaren negentig geen energie- en klimaatbeleid was geformuleerd.
Milieubeleidsplan Groen licht en Actieprogramma energiebesparing en duurzame energie (2001(20012006
In maart 2001 werd door Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Zeeland het milieubeleidsplan
Groen Licht voor de periode 2001-2006 vastgesteld (34). Een half jaar eerder had GS zich al
gecommitteerd aan de acties uit het Actieprogramma energiebesparing en duurzame energie voor
de periode 2000-2003 (35). De uitgangspunten van ecologische modernisering waren duidelijk
aanwezig in dit beleid, waarin duurzame ontwikkeling en het streven naar ontkoppeling van
economie en milieu de hoofdlijnen vormden. Klimaatverandering was één van de in het plan
omschreven hardnekkige milieuproblemen die centraal stonden in het beleid. Het beleidsdoel op
het gebied van klimaatsverandering was het streven naar een evenredige bijdrage aan het behalen
van de nationale doelstellingen uit de Uitvoeringsnota klimaatbeleid. Concreet betekende dit
volgens de provincie om in 2006 de CO2 uitstoot met 260 Kton per jaar binnen de
provinciegrenzen te reduceren. Windenergie werd omschreven als een belangrijke potentiële

69

vorm van duurzame energieopwekking, met weliswaar een aantal uitvoeringsproblemen.
Verwezen werd naar de doelstelling uit de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek
Windenergie 1991 – 2000 (BPW), waarin Zeeland de spanningsverplichting was aangegaan om
ruimtelijke voorwaarden te scheppen voor de realisering van 250 MW opgesteld vermogen in het
jaar 2000 (een kwart van de nationale doelstelling van 1000 MW in totaal). In het jaar 2000 was 45
MW opgesteld vermogen windenergie gerealiseerd, waarmee deze doelstelling dus bij lange na
niet was gehaald. Volgens de provincie waren maatschappelijke en bestuurlijke barrières ervoor
verantwoordelijk dat initiatieven niet door gingen of slechts traag van de grond waren gekomen.
Ook werd gewezen op geluid als een veelvoorkomende hindernis. Als nieuwe provinciale
doelstelling werd een opgesteld vermogen van totaal 250 MW in 2010 geformuleerd, met als
tussendoel 180 MW gerealiseerd vermogen op land in 2006. De gemeenten werden gevraagd visies
uit te werken in hun ruimtelijk beleid. De provincie bood in het actieprogramma gemeenten
daarbij ondersteuning aan en was voornemens om via een Regionaal Windoverleg (RWO) op te
treden als activator en coördinator. Het voornemen was om in de eerste drie jaren van het
actieprogramma alle Zeeuwse gemeenten te stimuleren om een windenergiescan te laten
uitvoeren, bijvoorkeur als onderdeel van een Duurzame Energie scan. Als vervolg op het
Actieprogramma energiebesparing en duurzame energie werd in het keuzedocument
Uitvoeringsprogramma Energie & Klimaat het beleid van de provincie Zeeland voor de periode
2004 – 2006 beschreven (36). De klimaatdoelstellingen en het beleid ten opzichte van windenergie
bleef ongewijzigd. Ook in het Omgevingsplan 2006 – 2012 werden die bestaande beleidskaders
nogmaals aangehaald (37).
Strategienota en Uitvoeringsprogramma Energie en Klimaatbeleid 20082008-2012
In 2007 wordt er door GS voor 2008-2012 een kadernota voor nieuw energie- en klimaatbeleid
vastgesteld (38). De door ecologische modernisering beïnvloedde visie bleef daarin gehandhaafd
met de ontkoppelingsgedachte en het samengaan van ecologie en ecologie als belangrijkste
hoofdthema’s. Daarbij aansluitend was in het beleid nieuw dat er ook voor de langere termijn een
visie in het beleid was opgenomen: de duurzame energietransitie. De doelstelling bleef
ongewijzigd met het voornemen om een evenredige bijdrage te zullen leveren aan de landelijke
doelstellingen op het gebied van energie en klimaat door optimaal gebruik te maken van de
kansen die de geografische ligging biedt. De ambitie was vooruitstrevend en de onderkenning voor
de klimaatproblematiek groot, getuige het volgende citaat: “Vanuit een meer dan gemiddeld

gevoel van verantwoordelijkheid voor het voorkómen van klimaatverandering, wil de Provincie
een voorbeeldfunctie vervullen voor andere Provincies en regio’s” (kadernota energie en
klimaatbeleid, 2007, p. 6). In de strategienota Energie en Klimaatbeleid 2008 – 2012 werd het
beleid ten aanzien van windenergie nader omschreven (39). Aan de doelstelling om het opgestelde
vermogen te laten toenemen van 83 MW in 2005 tot ca. 250 MW in 2010 bleef onveranderd.
Nieuw was een verwachting voor 2012 en 2020. Omschreven werd dat er naar verwachting in
2020 ca. 500 MWe aan windvermogen zou zijn opgesteld in Zeeland, overeenkomstig een CO2reductie van ca. 700 Kton CO2-equivalenten ten opzichte van 1990.
4.1.3 Beleidsontwikkeling in het ruimtelijke beleidsveld op rijksniveau
Door de ruimtelijke impact op het landschap van windturbines in het landschap is er op meerdere
schaalniveaus beleid en regelgeving voor ruimtelijke ordening ontstaan in de afgelopen decennia.
Het ruimtelijke ordening systeem kent drie bestuurslagen, die op basis van de Wet op de
ruimtelijke ordening (WRO) en sinds 1 juli 2008 op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
allen specifieke taken en bevoegdheden zijn toebedeeld. Deze bestuurslagen zijn de rijksoverheid,
de provincie en de gemeente. De rijks- en provinciale overheid stellen de kaders op hoofdlijnen.
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Gemeenten zijn bevoegd om bestemmingsplannen vast te stellen (33). In het bestemmingsplan
zijn voor een bepaald grondgebied voorschriften opgenomen ten aanzien van de toegestane
bebouwing en landgebruik, die juridisch bindend zijn voor zowel publiek als private partijen.
Onder de oude WRO dienden gemeenten hun besluiten en plannen voor te leggen aan
Gedeputeerde Staten van de provincie. Daarmee had de provincie de mogelijkheid te sturen op het
beleid van de gemeente. Omgekeerd moesten gemeenten bij de opstelling van hun plan kijken
naar het provinciaal beleid. Gemeenten moesten hele goede argumenten hebben om af te wijken
van het provinciaal beleid. Gemeenten waren om die reden sterk afhankelijk van de provincies.
Omgekeerd waren de provincies ook sterk afhankelijk van de gemeenten voor het juridischplanologisch regelen van provinciale belangen. Provincies moesten wachten of gemeenten dat
provinciale belang wilden vertalen in een ruimtelijk plan en dan op een door de provincie gewenst
tijdstip en met een door de provincie gewenste kwaliteit (44).
Onder de nieuwe Wro hebben de provincies een andere rol gekregen; zij hebben de positie van
goedkeurende instantie verloren en daarvoor in de plaats een aantal nieuwe instrumenten
gekregen om het gemeentelijke beleid te beïnvloeden. Provincies kunnen nu bezwaar (zienswijze)
indienen bij de gemeenteraad tegen een ontwerpplan en eventueel een reactieve aanwijzing
indienen tegen een vastgesteld plan. Daarnaast kan de provincie zelf een plan opstellen, het
inpassingsplan, waardoor zij niet meer afhankelijk hoeft te zijn van de gemeentelijke bereidheid
om een provinciaal belang juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het inpassingsplan kent
dezelfde procedure als het bestemmingsplan en komt in de plaats van het gemeentelijke
bestemmingsplan voor wat betreft de erin opgenomen gebieden. Als de provincie een
inpassingsplan vaststelt, verliest de gemeenteraad gedurende een in het inpassingsplan opgenomen
periode de bevoegdheid om voor die gronden een nieuw bestemmingsplan vast te stellen (41). De
provincie kan ook een verordening opstellen waarin wordt aangegeven dat gemeenten bij het
opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten rekening moeten houden met benoemde
provinciale belangen. Ten slotte heeft de provincie de mogelijkheid gehouden om een (proactieve) aanwijzing te geven aan een gemeente om een bestemmingsplan te maken voor een
provinciaal belang. De inzet van deze provinciale instrumenten uit de Wro vereist wel dat de
windenergie door de provincie is aangemerkt als provinciaal belang (44).
Als gevolg van de Crisis- en herstelwet (CHW), die op 21 maart 2010 in werking is getreden, kan
de provincie nog meer invloed uitoefenen als het gaat om windenergie. Met de CHW werd door
de rijksoverheid beoogd met snelle en zorgvuldige procedures doelgericht te werken aan
werkgelegenheid en duurzaamheid (42). De grondslag daarvoor was gelegen in de resultaten van
een onderzoek naar belemmeringen voor windenergie, gebundeld in het zogenoemde
Projectenboek Windenergie (Bosch en Van Rijn, 2008). Eén van de conclusies van dat onderzoek
was dat er voor de realisatie van veel projecten niet zozeer formele belemmeringen (bv. geluid,
radar, provinciaal beleid, natuurwet, etc.) aanwezig zijn, maar dat er op gemeentelijk niveau om
politieke gronden (de zogenaamde “zachte gronden”) geen medewerking aan
bestemmingsplanprocedures wordt verleend (44). Met de CHW werd de Elektriciteitswet 1998
zodanig gewijzigd dat Provinciale Staten bevoegd zijn om een inpassingsplan vast te stellen voor
de realisatie van windparken van 5 tot 100 MW. Daarmee is wettelijk vastgelegd dat windparken
vanaf 5 MW van provinciaal belang zijn. Zolang de provincie geen inpassingsplan vaststelt, mag de
gemeente wel zelf het bestemmingsplan vaststellen voor windparken tot 100 MW. Er is dus sprake
van een dubbele bevoegdheid om het planologische kader te vormen: zowel gemeente als
provincie zijn daartoe bevoegd (43) Bovendien is de provincie zelfs verplicht een verzoek tot het
opstellen van een inpassingsplan in behandeling te nemen, als een gemeente de medewerking aan
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een verzoek van een initiatiefnemer heeft geweigerd. Dit kan gaan om de gronden waarvan de
gemeente de wijziging van een bestemmingsplan heeft afgewezen. De provincie kan echter ook
andere gronden aanwijzen. Ook kan het rijk de provincies door de zogenaamde “minimale
realisatie AMvB” verplichten om bepaalde hoeveelheid windenergie voor een bepaalde datum te
realiseren (44). Thans is deze AMvB nog niet vastgesteld (43).
Ook de rijksoverheid heeft, net als de provinciale overheid, de bevoegdheid op grond van de Wro
om een inpassingsplan vast te stellen. Dan dienen er rijksbelangen in het geding zijn. Sinds 1
maart 2009 is de Electriciteitswet 1998 gewijzigd en is opgenomen dat het rijk verplicht moet
overwegen een inpassingsplan vast te stellen voor windparken van 100 MW of meer. In dat geval
is er geen dubbele bevoegdheid meer, omdat de gemeente geen bestemmingsplan mag vaststellen
voor windparken vanaf 100 MW. In deze zogenaamde rijkscoördinatieregeling worden
verschillende besluiten tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat om het ruimtelijk
besluit en de verschillende vergunningen en ontheffingen. Er is een inspraakronde, waarin
mensen op alle ontwerpbesluiten tegelijk kunnen reageren, door het indienen van een
‘zienswijze’. Voor de beroepsprocedure op de definitieve besluiten is slechts één instantie aan zet:
de Raad van State. Er is dus geen bezwaarprocedure bij het bevoegd gezag en beroepsprocedure bij
de rechtbank (45). Ook bij kleinere windparken kan de rijksoverheid een Rijksinpassingsplan
vaststellen als er sprake is van een rijksbelang., maar dan zijn en blijven provincie en gemeente
ook bevoegd tot het vaststellen van provinciaal inpassingsplan of een bestemmingsplan (43).
4.1.4 Beleidsontwikkeling in het ruimtelijke beleidsveld op provinciaal niveau
In de vorige paragraaf is in het kort de werking van de spelregels beschreven die vanuit
rijksniveau de regionale en locale context beïnvloeden. Deze paragraaf beschrijft het beleid van de
provincie Zeeland in het ruimtelijke beleidsdomein, zoals dat in de afgelopen decennia onder
invloed van deze factoren tot ontwikkeling is gekomen. Aan de hand van een beschrijving van
relevante nota’s en notities is chronologisch een beeld geschetst van deze ontwikkeling.
In 1991 committeerde de provincie Zeeland met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst
(BPW)om zich in te zetten voor het tot stand brengen van een capaciteit van 250 MW
windenergie op land binnen de provinciegrenzen in de periode 1991 – 2000. In 1994 werd een
streekplan-uitwerking over het onderwerp windenergie vastgesteld om, naast het stellen van
nieuwe ruimtelijke criteria voor het inpassen van windturbines in het landschap, de ontwikkeling
van windenergie te stimuleren. Het beleid was erop gericht om kansrijke gebieden voor
windenergie-ontwikkeling aan te rijken. Een nieuw belangrijk uitgangspunt in het provinciale
beleid was dat de bouw van windturbines zoveel mogelijk geconcentreerd moest plaatsvinden om
versnippering in het landschap te voorkomen. Dat was een ommekeer in het beleid, want in de
eerdere Notitie subcommissie gemeentelijke bestemmingsplannen (1983) was het uitgangspunt
juist dat er een duidelijke relatie moest zijn tussen de energie-opwekker (de turbine) en de
activiteit ten behoeve waarvan energie wordt opgewekt (bedrijf). Binnen de kansrijke gebieden
(speerpuntlocaties) dacht de provincie dat daar op korte termijn middelgrote tot grote
windprojecten. Naast fysieke condities had bij selectie van deze locaties volgens de provincie ook
bestuurlijk draagvlak een grote rol gespeeld. Anderzijds werd er ook een categorie overige
ontwikkelingslocaties benoemd, onderverdeeld in twee categorieën, categorie A (‘kleine’
projecten: 1-4 windturbines) en categorie B (‘middelgrote’ projecten: 5 of meer turbines). Binnen
de speerpuntlocaties was het beleid gericht op het waarborgen van de geschiktheid van deze
locaties voor windenergie: het zogenaamde waarborgingsbeleid. Dit betekende dat voor de
aangewezen gebieden gold dat onomkeerbare veranderingen in de ruimtelijke situatie die de
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realisatie van windenergieproject op de locatie onmogelijk maakt tegen werden gegaan. Voor de
categorie A en B projecten werd gesteld dat deze kleinere projecten, bij voorkeur in een
lijnopstelling, een bijdrage konden leveren aan het realiseren van de taakstelling, mits zij via een
aantal stappen ruimtelijk werden ingepast (figuur 4.1).

Figuur 4.1 Beleidskaart windenergie, Nota windenergie (provincie Zeeland, 1994)

In 1999 raakte de concentratiegedachte verder in het provinciaal beleid geïnstitutionaliseerd toen
de nieuwe streekplan-uitwerking windenergie werd vastgesteld. In het plan werden drie locaties
aangeduid voor grootschalige opwekking van windenergie, dat wilde zeggen projecten met een
omvang van meer dan 20 MW opgesteld vermogen en/of meer dan 20 windturbines (figuur 4.2).
Omdat met het aanduiden van dergelijke locaties een m.e.r. plichtig besluit werd genomen, was
gekoppeld aan de streekplan-uitwerking een m.e.r.-procedure doorlopen voor deze gebieden. In
die m.e.r.-procedure werden een aantal belangrijke beleidsmatige keuzes gemaakt. Niet alle
potentieel geschikte locaties voor windenergie-opwekking binnen het grondgebied van de
provincie werden namelijk meegenomen in het onderzoek. Er werd een voorselectie gemaakt op
basis van een aantal criteria. Om landschappelijke redenen werd er aansluiting gezocht bij al
bestaande grootschalige ingrepen in het landschap, zoals zeehaventerreinen, sluizencomplexen,
dammen etc. Om dezelfde reden werd er met name gekeken naar locaties in de grootschalige
nieuwlandpolders (landschap dat na inpoldering en ruilverkaveling is ontstaan). Bovendien diende
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de locatie duidelijk te worden begrensd door dijken of wegen. Om te komen tot een aantal locaties
die in bestuurlijke zin acceptabel zouden zijn werd de discussie met gemeenten aangegaan,
voorafgaand aan het MER. Bestuurlijk draagvlak bij gemeenten werd dus voorafgaand aan het
onderzoek meegenomen als selectiecriterium. Ten aanzien van de 3 geselecteerde locaties, evenals
een aantal bijzondere locaties2 gold in principe hetzelfde beleid, dat een voortzetting was van het
speerpuntlocatiebeleid uit 1994. Voor andere projecten, die werden aangeduid als ‘kleinschalige
windenergieprojecten’ waren aanvullend enkele nieuwe uitgangspunten in het beleid aanwezig.
Zo werd er een maximum gesteld van 10 turbines en werden projecten met minder dan drie
turbines niet langer toegestaan. Ook was in de streekplan-uitwerking opgenomen dat gemeenten
op basis van een locatieonderzoek een beleidsvisie moesten formuleren voor kleinschalige
windenergieprojecten.

Figuur 4.2 Aanwijzing van locaties voor grootschalige opwekking en bijzondere locaties (provincie Zeeland,
1999)

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van de beleidsvisie werd als praktisch instrument
de handreiking windenergie (2002) uitgebracht. Van de gemeentelijke beleidsvisie werd verlangd
dat deze – het hele grondgebied, ook in relatie met buurgemeenten – gemotiveerd locaties aan zou
wijzen waar het concreet mogelijk is te komen tot het inrichten van windparken. De beleidsvisie
2

Bijzondere locaties waren een aantal locaties waar windenergie door de provincie mogelijk werd geacht,
maar die gezien de verwachte omvang niet m.e.r.-plichtig waren.
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zou dan vervolgens vertaald moeten worden naar bestemmingsplanvoorschriften. De handreiking
beschreef in detail de eisen m.b.t. landschappelijke inpasbaarheid, natuur en overige
aandachtspunten (o.a. buisleidingen en straalpaden) waaraan de beleidsvisie en de
bestemmingsplanvoorschriften moesten voldoen.
Toen bleek dat de gemeenten – op een enkele uitzondering na – massaal niet overgingen tot het
opstellen de beleidsvisie én bleek dat er op gemeentelijk niveau geen planologische medewerking
werd verleend voor ontwikkeling binnen de in 1999 aangewezen locaties voor grootschalige
windenergie-opwekking, werd een bijsturing van het tot dan toe gevoerde streekplanbeleid
noodzakelijk geacht. Volgens de provincie was de oorzaak gelegen in het steeds groter en hoger
worden van windturbines en daarmee toegenomen landschappelijke impact van windenergieontwikkeling. Het nieuwe beleid werd vastgesteld in het Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012.
Enerzijds werden een aantal nieuwe concentratiegebieden aangewezen voor grootschalige
opwekking van windenergie (zie figuur 4.5). Anderzijds werd op grond van de het argument
landschappelijke impact door het steeds groter worden van windturbines besloten om nergens
anders nog ontwikkeling van windturbines groter dan 15 meter toe te staan. Dit met uitzondering
van een aantal locaties waar al plannen in procedure waren gebracht (de zogenaamde overige
locaties in figuur 4.3).

Figuur 4.3 Windenergielocaties uit het Omgevingsplan 2006 – 2012
Een andere wijziging in het beleid van de provincie was dat het stellen van eisen aan de
projectontwikkeling voor de in figuur 4.5 aangewezen locatie volledig aan de gemeenten werd
overgelaten. In het omgevingsplan waren – anders dan in de eerdere streekplannen – door de
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provincie geen bepalingen opgenomen ten aanzien van masthoogte, rotordiameter of het aantal te
plaatsen turbines.
De regels uit het omgevingsplan werden juridisch bindend voor de gemeenten geworden. Sinds
2010 zijn ze namelijk opgenomen in de Provinciale ruimtelijke verordening Zeeland (51).
Daarmee maakte de provincie gebruik van één van de nieuwe struringsintrumenten uit de Wro
om de ontwikkeling van windenergie te beïnvloeden. Dat was voortgekomen uit de
sturingsfilosofie op de Wro, die was vastgelegd in de kadernota Wet ruimtelijke ordening Zeeland
(52) en vervolgens was uitgewerkt in de provinciale uitwerking kadernota Wro (53). Daarin was
de kadernota verder uitgewerkt aan de hand van de beleidsdoelen van het Omgevingsplan. Per
beleidsdoel werden de instrumenten aangewezen die voor de realisatie ervan kunnen worden
ingezet. In de kadernota werd gesteld dat niet-wettelijke instrumenten zoals communicatie,
samenwerking, bestuursafspraken, personele inzet en gerichte inzet van geldstromen
gelijkwaardig zijn aan de wettelijke (juridische) instrumenten. Inpassingsplannen worden alleen
ingezet voor belangrijke projecten van provinciaal belang. De essentie van de uitwerkingsnota was
dat de provincie het beleid is gaan realiseren door middel van overleg met gemeenten (en andere
partijen) (43). Voor windenergie is overgegaan tot formele bepalingen in de vorm van een
verordening, omdat de inzet van alleen lichtere instrumenten niet wenselijk werd geacht (52).
4.1.5 Overige van invloed zijnde bovenlokale beleidskaders
Deze paragraaf beschrijft de meest relevante overige beleidskaders en regelgeving die van
toepassing zijn op de ontwikkeling van windparken. Niet alle regelgeving is vermeld. Alleen de
meest belangrijke kaders zijn kort beschreven. Zo is de invloed van straalpaden, radar, luchtvaart
en verbodsbepalingen bij infrastructurele werken niet nader omschreven, terwijl deze in bepaalde
gevallen wel voor een belemmering kunnen zorgen.
Milieueffectrapportage
Sinds 1994 – met de komst van het Besluit m.e.r. – is het in bepaalde gevallen verplicht om voor
het plaatsen van windturbines een milieueffectenprocedure (m.e.r.-procedure) te doorlopen. De
milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven (54). Een belangrijk product van de m.e.r.procedure is het milieueffectrapport, dat wordt afgekort tot MER. Momenteel geldt er een m.e.r.plicht bij 15 Megawatt of meer, of 10 windturbines of meer (55). In het verleden is deze grens
lager geweest en moest er al bij een gezamenlijk vermogen van 10MW of meer een m.e.r.procedure worden doorlopen (49). De kosten van een m.e.r. zijn voor rekening van de
plannenmaker. Algemeen geldt dat het m.e.r. voldoende informatie moet opleveren voor de
besluitvorming. Aspecten die in ieder geval moeten worden meegenomen in het MER zijn (56):




Geluidhinder;
slagschaduw (hinder voor woonbebouwing door repeterende schaduw van de draaiende
wieken);
 effecten op de natuur (onder andere vogelaanvaringen);
 effecten op landschap en cultuurhistorie (visuele hinder, landschappelijke inpassing);
 externe veiligheid - afbrekende rotorbladen (bijvoorbeeld bij plaatsing langs snel-, spoor- en
waterwegen, buisleidingen en/of bedrijfsterreinen).
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Wet milieubeheer – Milieuvergunning / -melding
Waar in een m.e.r.-procedure wordt getoetst of het mogelijk is om een windpark binnen de
geldende milieukaders te kunnen ontwikkelen, worden in een milieuvergunning /
meldingprocedure regels opgelegd aan de drijver van het windpark, teneinde te waarborgen dat de
milieukwaliteit in een voldoet aan de daarvoor gestelde normen. De omvang van het windpark
bepaalt of er een procedure voor een milieuvergunning moet worden doorlopen of dat er kan
worden volstaan met een zogenaamde melding 8.40. In beide gevallen is de gemeente in de regel
het bevoegd gezag. Bij een milieuvergunning wordt er een projecteigen considerans opgesteld,
waarin wordt overwogen of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Omdat in principe
altijd eerst een ruimtelijke procedure wordt doorlopen, inclusief m.e.r, is dat in principe altijd wel
mogelijk. Met het stellen van voorschriften wordt de hinder voor de omgeving dan aanvaardbaar
geacht. Zowel de considerans als de voorschriften staan open voor bezwaar en beroep dat de
procedure lang kan laten duren. Bij een melding is dat anders. Als een windpark binnen bepaalde
grenzen blijft hoeft er dan geen specifieke vergunning meer te worden verkregen. Er gelden dan
algemene regels op het gebied van milieubeheer, die direct van rechtswege van toepassing zijn op
de gemelde windturbines. Die zijn opgenomen in een zogenaamde AMvB 8.40. In het geval van
windturbines is dat het Activiteitenbesluit. De aanvrager dient met een onderbouwing aan te
tonen dat kan worden voldaan aan de regels met betrekking tot geluid, slagschaduw en externe
veiligheid (60). De melding staat niet open voor bezwaar en beroep, waarmee de procedure
eenvoudiger en meer voorspelbaar wordt. De rijksoverheid werkt in het kader van de
modernisering van de milieuregelgeving toe naar een steeds uitgebreider meldingregime (61). Dat
heeft geleid ertoe geleid dat er – met de invoering van de tweede tranche van het
Activiteitenbesluit – per 1 januari 2011 geen milieuvergunningplicht meer geldt voor windparken
die kwa omvang beneden de grenzen van de m.e.r.-plicht blijven (62). De milieuvergunning is per
1 oktober 2010 – met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) –
onderdeel gaan uitmaken van de omgevingsvergunning (63).
Natuurwetgeving - natuurbeschermingsvergunning
Tijdens de planfase van een windturbinepark in Nederland kan een initiatiefnemer te maken
krijgen met maximaal twaalf verschillende beleidskaders met bijbehorende spelregels op het
gebied van natuur (57). De belangrijkste daarvan zijn Natura 2000 en de Ecologische
hoofdstructuur (EHS). Voor een windpark in of nabij Natura 2000-gebieden en de EHS moet altijd
worden onderzocht of er een mogelijk significant effect is op het gebied. Windenergie.nl stelt dat
meestal is aan te tonen dat windturbines geen significante effecten hebben op de planten- en
diersoorten of de habitats, waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen en dat windturbines in
of nabij deze gebieden dan mogelijk zijn (58). Wel moet er op basis van de
natuurbeschermingswet een natuurbeschermingsvergunning worden verkregen. In Zeeland sluit
echter de Provinciale milieuverordening op basis van geluidsoverwegingen windenergieontwikkeling in en aan de rand van milieubeschermingsgebieden in principe uit. Ten aanzien van
de concentratiegebieden van windenergielocaties en een enkel pijplijnproject, zoals bedoeld in het
Omgevingsplan Zeeland, zijn de bepalingen ter bescherming van rust en stilte echter niet van
toepassing (59).
Woningwet - Bouwvergunning
De woningwet bepaalt dat voor het bouwen van een bouwwerk een vergunning nodig is. Tot voor
kort werd dat een bouwvergunning genoemd, maar sinds 1 oktober 2010 – met de invoering van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt deze vergunningplicht onderdeel uit
van de omgevingsvergunning. In de regel is de gemeente het bevoegd gezag voor het afgeven van
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een omgevingsvergunning voor bouwen. Maar door de Wabo kan het bevoegde gezag in bepaalde
gevallen ook overgaan naar de provincie, of zelfs het Rijk. In deze procedure wordt hoofdzakelijk
getoetst of het bouwen van een bouwwerk voldoet aan de geldende bepalingen uit de
bouwverordening, het Bouwbesluit en het bestemmingsplan. Een welstandstoets door de
welstandscommissie maakt onderdeel uit van procedure.
4.1.6 Financiële Stimuleringsinstrumenten
Deze paragraaf geeft een overzicht van de verschillende stimuleringsinstrumenten die door
bovenlokale overheden zijn vastgesteld ter bevordering van windenergie. Zoals al werd
beschreven in paragraaf 1.3.5 wordt er een onderscheid aangebracht tussen financiële en
vrijwillige stimuleringsinstrumenten.
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de financiële
stimuleringsinstrumenten vanuit de rijksoverheid. Voor een beschrijving van de vrijwillige
instrumenten op rijksniveau wordt verwezen naar paragraaf 4.1.1. Samenvattend zijn er tot
halverwege de jaren 90 veelal investeringsubsidies gebruikt als instrument om windenergie te
stimuleren. Daarna is gebruik gemaakt van productiesubsidies, met een korte onderbreking in
2005, zoals al werd beschreven is in paragraaf 4.1.1.
Tabel 4.1 Financiële stimuleringsinstrumenten Rijksoverheid (Dinicia, 2003, Breukers, 2006,
www.agentschap.nl)
1986 - 1991 Integraal Programma
Investeringssubsidie,
Subsidie gerelateerd aan geïnstalleerde
Windenergie (IPW)
alle investeerders
vermogen, ongeveer € 300,- per kW.
1991- 1996 Toepassing Windenergie in Investeringssubsidie,
Subsidie gerelateerd aan
Nederland (TWIN 1)
alle investeerders
rotoroppervlakte en vermogen,
vergoeding tot max. 30-35% van
project
1991-2001
Milieu-Actieplan met
Investerings en
Productiesubsidie (1991 – 1997): 1 –
energiesector (MAP I-III)
productiesubsidie,
5,4 €c/kWh
alleen voor
Productiesubsidie met groen labels
energiebedrijven
(1998-2000): gem. 2,3 €c/kWh
Investeringsubsidies,
projectafhankelijk, tot max. 25-35%
project
1996-2000
Toepassing Windenergie in Investeringssubsidie,
Investeringssubsidie voor
Nederland (TWIN II)
alle investeerders
demonstratieprojecten, gerelateerd aan
R&D
1996-2003
Aanwijzingsregeling
Investeringsubsidie,
Belastingvoordeel op bepaalde
willekeurige afschrijving
private investeerders
investeringskosten
milieu-investeringen
(VAMIL)
1996-2003
Regulerende
Productiesubsidie, alle Energiebelasting op duurzame energie
Energiebelasting
investeerders
die als productiesubsidie wordt
uitgekeerd aan de producenten, 1,33 –
1,93 €c/kWh
1997
Energie Investerings Aftrek Investeringsubsidie,
Belastingvoordeel op bepaalde
(EIA)
private investeerders
investeringskosten
1998
Energievoorzieningen in
Investeringssubsidie
Investeringsubsidie voor solitaire
non-profit en bijzondere
voor non-profit
windturbines, 14,4 tot 20% van de
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2002-2006

2002-2008

2007-2010

2009-2012

sectoren (EINP)

organisaties

totale kosten.

Stimuleringsregeling
milieukwaliteit
elektriciteitsproductie
(MEP)
Bestuursakkoord Nieuwe
Stijl Klimaatconvenant
(BANS)
Stimuleringssubsidie
Duurzame
energieproductie (SDE)
Subsidie Lokale
Klimaatinitiatieven (SLOK)

Productiesubsidie, alle Productiesubsidie van 4,9 €c/kWh
investeerders
gedurende 10 jaar.

Subsidie aan
gemeenten

Subsidie voor lokaal klimaatbeleid (o.a.
het actief bijdragen aan windenergieontwikkeling)
Productiesubsidie, alle Productiesubsidie van 6,6-6,8 €c/kWh,
investeerders
gedurende 15 jaar.
Subsidie aan
gemeenten

Subsidie voor lokaal klimaatbeleid (o.a.
het actief bijdragen aan windenergieontwikkeling)

De provincie Zeeland heeft weinig gebruik gemaakt van financiële stimuleringsinstrumenten, met
uitzondering van het subsidiëren van een beleidsvisie, zoals beschreven is in paragraaf 4.1.1. en is
weergegeven in tabel 4.2.
Tabel 4.2. Financiële stimulering provincie
2002-2006
Subsidie beleidsvisie
Subsidie aan
windenergie
gemeenten

De gemeenten werden gestimuleerd
om op basis van locatieonderzoek te
komen tot een beleidsvisie voor
kleinschalige windenergieprojecten
door een subsidie van € 2.750 per
gemeente

4.2 Beleidsontwikkeling in de gemeente Reimerswaal
De beschrijving van de beleidsontwikkeling in de gemeente Reimerswaal is conceptueel opgedeeld
in twee delen. Ten eerste is dat de ontwikkeling van beleid voor windenergie niet gerelateerd aan
concrete projecten. Dat kan gaan om visievorming door het vaststellen van een nieuw
bestemmingsplan voor het buitengebied of nieuw provinciaal beleid. De eerste paragraaf beschrijft
het verloop van deze ontwikkeling. De tweede paragraaf beschrijft juist de ontwikkelingen als
gevolg van concrete projecten, die binnen de gemeentegrenzen sinds 1990 zijn geïnitieerd.
4.2.1 Ontwikkeling van het gemeentelijke windenergiebeleid
In de herfst van 1990 vroeg de provincie aan de gemeenten om reactie en commentaar op het
studierapport windenergie (64). In dit rapport waren de mogelijkheden voor grootschalige
windenergietoepassing, de daarbij te hanteren criteria, de geschiktheid van gebieden en de te
volgen beleidstrategieën in opdracht van de provincie verkend door het externe bureau
Milieuprisma (166). In het rapport werd voorgesteld de inpassingstrategie voor windenergie – die
tot dan toe het ruimtelijke ordeningsbeleid had beïnvloed in de provincie – te wijzigen naar een
taakstellende strategie. Met de inpassingstrategie werd de strategie aangeduid waarbij
windturbines werden ingepast aan de hand van het vigerende ruimtelijke beleid en met
inachtneming van de belangen van de aanwezige functies. Ook lokale bestuurlijke besluitvorming,
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maatschappelijke acceptatie ter plaatse en andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten
zoals vergunningen en grondverwerking bepalen mede de uitkomst bij het hanteren van een
inpassingstrategie. Het hanteren van een inpassingstrategie zou volgens de onderzoekers nooit
kunnen leiden tot het bereiken van de doelstelling om in Zeeland 250 MW in het jaar 2000 aan
opgesteld vermogen te ontwikkelen. Om die reden werd een taakstellende strategie aanbevolen.
Met een taakstellende strategie was het beleid niet langer gericht op inpassing, maar op het
scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het behalen van die doelstelling, waar nodig met
geëigende herinrichtingmaatregelen. Dat zou betekenen dat er gebieden werden aangewezen waar
grootschalige windenergie-projecten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. In het rapport
werd een oppervlakte van 20 km2 nodig geacht om de doelstelling voor Zeeland te kunnen
realiseren. Drie gebieden werden expliciet genoemd als geschikte gebieden voor grootschalige
windenergie-ontwikkeling. Ten behoeve van het optimaal functioneren van die gebieden werd
herinrichting noodzakelijk geacht, eventueel met behulp van het instrumentarium van de
Landinrichtingswet, met een mogelijke noodzaak om woningen te amoveren of te verplaatsen.
Onder de geselecteerde gebieden bevond zich één gebied in de gemeente Reimerswaal. Het
gebied ten oosten van de Schelde-Rijnverbinding en ten zuiden van de rijksweg A58: de
Kreekrakpolder, de Volckerpolder, de Anna-Mariapolder en het zuidelijk deel van de
Damespolder - samen ongeveer 8 km2 - was aangewezen als één van de meest geschikte locaties in
Zeeland voor grootschalige windenergie-opwekking. Eind december 1990 nam het college van
Reimerswaal een standpunt in over het studierapport (65). Het college was positief ten aanzien
van windenergie-opwekking in algemene zin. Het college erkende windenergie als een schone
energiebron en achtte de provincie Zeeland gelet op het windaanbod uitermate geschikt voor de
bevordering van windenergie. Het bestemmingsplan Buitengebied (1e herziening, kort daarvoor
vastgesteld in 1989) stond om die reden ook toe dat er in het buitengebied vrijstelling kon worden
verleend voor windturbines met een maximumhoogte van 15 meter en dat het in bepaalde
gebieden was toegestaan om windturbines tot een hoogte van 20 meter te bouwen, met een
vrijstellingsmogelijkheid tot maximaal 35 meter. Ook was door de gemeente ruimte geboden voor
de bouw van windturbines bij de Kreekraksluizen. De keuze voor een taakstellende benadering in
Zeeland werd daarom ook aanvaardbaar geacht. Opgemerkt werd wel dat het studierapport
voorbij was gegaan aan het feit dat de gemeente voor de aangewezen polders een optie openhield
voor recreatieve invulling, hetgeen was vastgelegd in het Inrichtingsplan Hals van Zuid-Beveland.
Tevens werd gesteld dat de gevolgen voor het hoofdgebruik (landbouw) nog niet voldoende
konden worden overzien, hetgeen overigens niet leidde tot bezwaar van het college. Daarvoor
ontbraken de doorslaggevende argumenten. Wel werd een nadere afweging nodig geacht ten
opzichte van eventuele recreatieplannen in die hoek. Het college was van mening dat wijziging
van het bestemmingsplan pas aan de orde diende te komen, indien er een serieuze initiatiefnemer
bij de gemeente aan zou kloppen en nadat het streekplan ook was gewijzigd. Pas op dat moment
werd aangenomen dat door de gemeente de consequenties voor het gebied en de begrenzing
daarvan konden worden overzien. Dat werd bij deze reactie aan provincie nog niet zo ervaren.
Om te voorkomen dat de provincie uit een stilzwijgen van de gemeente een verkeerde conclusie
zou trekken, was het college voornemens om schriftelijk aan de provincie het signaal af te gegeven
dat de gemeente zich het recht voorbehield, ook ten opzichte van de eventuele
streekplanuitwerking, om te zijner tijd een nadere afweging te maken ten opzichte van de
recreatieplannen.
Begin 1991 werd het collegestandpunt besproken in de openbare vergadering van de
raadscommissie VROM (66). Door het studierapport was behoorlijk wat roering ontstaan bij
bewoners van het gebied; de vergadering werd door ruim 50 belangstellenden bijgewoond. Een
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aantal daarvan gaf te kennen niet gelukkig te zijn met de opstelling van het college t.a.v. het
studierapport, omdat dat als consequentie kon hebben dat het belang van het huidige gebruik
ondergeschikt zou worden aan het windenergiebelang. In reactie op deze mensen toonde het
college de bereidheid om in de reactie aan de provincie de eis toe te voegen dat de burgers nauw
bij de planontwikkeling betrokken moesten worden. De raadscommissie uitte zich nogmaals
principieel positief jegens windenergie, maar tekende daarbij aan dat de Zeeuwse bijdrage (250
MW) aan de Rijksdoelstelling (1000MW) wel als erg fors werden ervaren, mede gelet op de
daaruit mogelijk voor Reimerswaal voortvloeiende consequentie van een ruimtebehoefte van 8
km2. Voorts stelde de commissie zich in dat verband ook de vraag of een zo grootschalig project,
vanwege de vermoedelijk veel en het ook grote aantal molens in het landschap passend was.
Verder stelde de commissie zich terughoudend op i.v.m. de nadelige consequenties voor de
landbouw. De commissie vond dat door de provincie alternatieven met minder schade voor
landschap en landbouw, bijvoorbeeld op/aan de Oesterdam onvoldoende waren onderzocht.
Samenvattende conclusie was dat realisering van de in het rapport beschreven optie een te grote
aantasting voor het onderhavige gebied en de functie landbouw betekende en dat niet diende te
worden ingestemd met een grootschalig windenergieproject in de aangewezen polders. In februari
1991 werd deze reactie in een brief verwoord aan de provincie (67). Daarin werd gesteld dat de
gemeente zich in principe positief opstelt tegen windenergie, maar dat de ingrijpende aantasting
van het gebied niet verantwoord werd geacht.
Heroverweging gemeentelijk beleid op verzoek van provincie
Vanwege de tegenvallende medewerking van gemeenten aan de provinciale taakstelling voor
windenergie, waardoor de provincie de inspanningsverplichting uit het BPW niet dreigde te
halen, was de toenmalig gedeputeerde mevrouw Nederhoed aan een ‘zendingsreis’ begonnen langs
de gemeentebesturen. Op 15 maart 1994 werd ze in Reimerswaal ontvangen door het voltallige
college (70). In dat gesprek werd duidelijk dat de gedachtegang van de provincie volkomen anders
was dan die van het college van B&W van Reimerswaal. De provincie dacht in mogelijkheden, het
zogenaamde Ja, mits principe, terwijl de gemeente het Nee tenzij … en dan nog alleen als …
principe hanteerde. Ondanks dat er door de gedeputeerde - vergezeld door een medewerker van
energiebedrijf Deltan – voor een ruimhartigere benadering werd bepleit, werd door het college
slechts de toezegging gedaan dat de gemeente bereid was haar standpunt te heroverwegen als de
betrokken landbouwers/grondgebruikers niet langer negatief/afwijzend t.o.v. de plaatsing van
windturbines zouden staan.
Het gevolg van dit overleg was dat het onderwerp opnieuw besproken werd in de raadscommissie
Wonen en Milieu (71). Gelet op de reacties in dat overleg was er maar één conclusie mogelijk.
Ook al gaan er grondeigenaren en gebruikers positiever over denken: in het oosten van
Reimerswaal is slechts ruimte voor windturbines ten zuiden van de Fortweg en ten oosten van de
Sint Martijnsweg in de Anna Mariapolder. Dit werd dan ook zo medegedeeld aan de provincie en
Deltan in de zomer van 1994 (72). Delta ging daarop voort met de plannen voor een windpark in
dat gebied (zie paragraaf 4.2.2).
Bestemmingsplannen bedrijventerreinen (Olzendepolder, Zuidweg en Nishoek)
In de jaren 90 waren diverse bestemmingsplannen opgesteld voor een aantal nieuwe (delen van)
bedrijventerreinen. In deze plannen was in eerste instantie de mogelijkheid geboden voor
vestiging van windturbines met een hoogtebeperking van 50 meter. Bij het bieden van die
mogelijkheden was aansluiting gezocht bij de toelaatbaarheid van bedrijven. Dit leidde ertoe dat
alleen op bedrijfsgronden waar bedrijven uit zwaardere categorieën werden toegestaan,
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windturbines toelaatbaar werden geacht. In een vergadering in juni 1997 van de
stedenbouwkundige werkgroep – een periodiek overleg tussen ambtenaren en bestuurders – werd
echter een halt toegeroepen aan dergelijke initiatieven, die overigens op dat moment nog nergens
binnen de gemeentegrenzen waren gerealiseerd. De werkgroep, die werd voorgezeten door de
burgemeester, sprak zich negatief uit over windturbines met een grootte van meer dan 30 meter.
Grotere molens werd geen goede ontwikkeling geacht, zowel vanuit landschappelijk oogpunt, als
ook met het oog op eventuele belemmeringen voor ontwikkeling in de omgeving. Volgens de
werkgroep dienden molens met een omvang van boven de 30 meter geclusterd te worden op of bij
grootschalige bedrijventerreinen, zoals de rand van het bedrijventerrein van de haven van
Antwerpen (de Anna Mariapolder) of buiten de gemeente Reimerswaal in het Sloegebied bij
Vlissingen-Oost. Het advies van de stedebouwkundige werkgroep werd door het college
overgenomen. Het herziene uitgangspunt was dat solitaire windturbines op bedrijventerreinen
maximaal 30 meter hoog (as rotor) mochten zijn (103).
Symposium voor Zeeuwse bestuurders Zeeuwind
Op 17 januari 1997 werd er door de Zeeuwse coöperatieve stichting voor windenergieontwikkeling (Zeeuwind) een symposium georganiseerd voor bestuurders en raadsleden van
Zeeuwse gemeenten. Tijdens het symposium werden ervaringen met aanvragen voor
windturbines in andere delen van Nederland gepresenteerd. Tevens werd er een fictief voorbeeld
van een vergunningaanvraag van een vergunningaanvraag behandeld. Doel was om aan de
gemeenten een handvat te bieden om met deze besluitvorming om te gaan door de voor en
tegenargumenten in relatie tot landschappelijke inpassing te bespreken (79). De toenmalig
wethouder ruimtelijke ordening en milieu en de burgemeester bezochten het symposium. De
conferentie leidde niet tot een heroverweging van het standpunt van het gemeentebestuur. Of
zoals de wethouder het formuleerde: “de conferentie heeft niet tot nuancering van het

gemeentelijke standpunt geleid; aanvragen voor windturbines op plaatsen waar die niet kunnen of
te hoog zijn, blijven dus kans- en dus ook zinloos” (80).
Beleidsvisie windenergie en herziening bestemmingsplan Buitengebied
Begin 1998 werd door het college van Reimerswaal opdracht gegeven aan adviesbureau RBOI om
voor de gemeente een beleidsvisie met betrekking tot kleinschalige windenergieprojecten (3-10
windturbines) op te stellen (90). Dat was als verplichting in de provinciale streekplan-uitwerking
windenergie voorgeschreven (zie paragraaf 4.1.2). Omdat er op dat moment ook een
herzieningsprocedure van het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente gaande
was, werd daarbij aansluiting gezocht. RBOI kreeg de opdracht om op basis van locatieonderzoek
een beleidsvisie op te stellen voor kleinschalige windenergieprojecten, en daaraan een hoofdstuk
te wijden in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied (163).
Als input voor die beleidsvisie besloot het college in eerste instantie de volgende uitgangspunten
te hanteren (164):
• het bestaande grootschalige project aan de Kreekraksluizen de ruimte te bieden om te
intensiveren en eventueel uit te breiden;
• agrariërs de mogelijkheid te beiden om te clusteren tot maximaal 3 windturbines binnen
het bouwblok van het bedrijf;
• geen verdere mogelijkheden te creëren voor verspreid liggende kleinschalige parken.
Het tweede punt bleek in strijd te zijn met het provinciale beleid. In de Streekplan uitwerking
Windenergie (1999) was het niet langer toegestaan om 3 of minder turbines op een locatie te
bouwen ( zie ook paragraaf 4.1.2). Daarop wijzigde de gemeente haar standpunt. Ambtelijk advies
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om als alternatief in daarvoor geschikte polders/gebieden ruimte te laten voor clusters van
minimaal 3 windturbines door samenwerkende agrariërs werd bestuurlijk niet overgenomen. Aan
de eis van de provincie om een nader locatie-onderzoek en een weloverwogen visie op te stellen
werd in de gemeente Reimerswaal op summiere wijze invulling gegeven. In het ontwerp
bestemmingsplan omvatte de visie niet meer dan enkele regels en werd omschreven dat: “gelet op

de situering ten opzichte van de Ooster- en Westerschelde en de grotendeels open
landschapsstructuur het buitengebied van Reimerswaal zich nauwelijks leent voor kleinschalige
windenergieprojecten” (pag. 56, bron: 90). Gebieden of zones in het buitengebied waar
windturbines in beginsel toegestaan zouden kunnen worden, maakten geen onderdeel uit van het
bestemmingsplan. Door de gemeenteraad werd de visie van het college onderschreven. De
discussie was naar binnen gekeerd. De raad vond dat de gemeente met de windturbines bij de
Kreekraksluizen en de Anna Mariapolder al voldoende inspanning leverde voor windenergieontwikkeling. Andere gemeenten waren aan de beurt.
In reactie op het ontwerpbestemmingsplan stelde de provincie dat een nadere analyse, die
gerelateerd is aan de in het plan opgenomen landschapsvisie noodzakelijk werd geacht. (91). De
provincie was van mening dat de gemeente te weinig inspanning had geleverd. De opmerking
betrof een zogenaamde categorie 2 opmerking. Onder de oude Wet Ruimtelijke Ordening (zie
paragraaf 4.2.1) werd de hardheid van de gemaakte opmerkingen door de provincie ten aanzien
van gemeentelijke bestemmingsplannen uitgedrukt in 3 categorieën:
- Categorie 1 wordt toegekend aan opmerkingen over planelementen/regelingen, welke als
onaanvaardbaar worden beschouwd. Deze aspecten vereisen een aanpassing van het plan.
- Categorie 2 wordt toegekend aan opmerkingen, waarvan de mate van (on)aanvaardbaarheid op
dat moment niet geheel duidelijk is. Een nadere motivering wordt vereist.
- Categorie 3 wordt toegekend aan opmerkingen, aanbevelingen en suggesties ter bevordering
van de kwaliteit van het plan. Dergelijke opmerkingen dienen als stimulerende aanbevelingen.
Ondanks de opmerking van de provincie ging de gemeente niet over tot een nadere analyse en
wijzigde het ontwerpbestemmingsplan niet. Er was in die periode bestuurlijk weinig enthousiasme
voor kleinschalige windenergieprojecten. Desalniettemin gaf de provincie wel haar goedkeuring
aan het bestemmingplan, dat op 30 oktober 2001 definitief werd vastgesteld door de raad en
onherroepelijk werd op 25 juni 2003 (165). Daarmee toonde de provincie zich eveneens weinig
daadkrachtig en liet zij haar eigen doelstelling links liggen. Niet lang daarna wijzigde de provincie
haar strategie. Naast Reimerswaal, waren er nog 11 andere gemeenten die geen beleidsvisie
opstelden. De provincie koos voor een andere aanpak en omarmde het discours van de gemeenten:
uitsluitend nog concentratie van turbines, alleen op plaatsen waar zij ‘in te passen zijn in het
landschap’. Nieuwe kleine projecten verspreid over de het landschap in elke gemeente creëert een
verrommelend landschapsbeeld en onrust in de lokale gemeenschap was de kern van de nieuwe
story-line. Het steeds groter worden van de turbines werd aangedragen als belangrijkste motivatie
om windenergie buiten de concentratielocaties en enkele pijplijnprojecten niet langer te
stimuleren, maar juist te gaan verbieden. Het sterk technisch verbeteren van de turbines en
daarmee het toenemen van de individuele vermogens, gaf de provincie de ruimte om haar
taakstelling te halen, zonder kleinschalige projecten her en der verdeeld in het landschap. Het
besef ontstond dat met het steeds hoger worden van de turbines de benodigde ruimte voor het
behalen van de taakstelling aanzienlijk beperkter was geworden dan dat ten tijde van het begin
van de jaren negentig was geweest. Kleinschalige projecten, waar er wel een klein aantal van in de
provincie tot ontwikkeling waren gekomen, werden geframed als: “smerige projecten, plukjes

turbines die pats boem het landschap vervuilen en veel weerstand onder omwonenden creëren”
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(citaat de heer Engelbert, beleidsmedewerker provincie Zeeland). Windenergie moest tot
ontwikkeling komen met grote turbines op een aantal ‘geschikte’ locaties en niet met geknoei in
de marge. Geschikte locaties vond men de zeehaven- en industriegebieden en grote
infrastructurele (delta)werken. Daar waar er geen of nagenoeg geen weerstand is onder de lokale
bevolking en de schaal en het karakter van windturbines aansluiten op het bestaande landschap.
Het moesten voor mensen heldere structuren worden en dat was niet langer midden in de polder,
omdat een initiatiefnemer en/of grondeigenaren dat op die locatie een goed idee vonden.
Windturbines moesten planologisch zo goed mogelijk ingepast worden in het landschap. Kiezen
voor geschikte locaties betekende in dat kader dan ook duidelijk kiezen voor locaties waar
windenergie vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt niet passend werd gevonden. Dat nieuwe
discours institutionaliseerde in het ruimtelijke beleid van de provincie (Omgevingsplan 2006 –
2012 en provinciale ruimtelijke verordening Zeeland, 2009), dat projecten in het buitengebied
buiten de concentratiegebieden niet langer toestond (zie paragraaf 4.1.2). Gemeenten werden dan
ook in het nieuwe millennium niet langer door de provincie gestimuleerd om projecten buiten de
concentratiegebieden te ontwikkelen.
4.2.2 Beleidsontwikkeling met betrekking tot specifieke locaties
Waar in de vorige paragraaf de beleidsontwikkeling over windenergie-ontwikkeling in algemene
zin is beschreven, blijkt uit het onderzoek dat beleid ook tot stand als gevolg van concrete
initiatieven op specifieke locaties binnen de gemeente. Voor dit onderzoek heeft een uitgebreide
documentanalyse plaatsgevonden naar het verhaal achter dergelijke initiatieven. Waar nodig is de
analyse aangevuld met informatie uit interviews. Deze paragraaf geeft een samenvatting van deze
analyse, beschreven per locatie (locatie 1 t/m 7, figuur 4.4) . De volledige deelstudie is opgenomen
als bijlage (bijlage 6).
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Figuur 4.4 Schematische weergave van de in deze studie betrokken zoek- en ontwikkelingslocaties (locaties
1 t/m 7) voor windenergie in de gemeente Reimerswaal, periode 1990 – 2011.
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1. Plan Hoogewaardpolder (1993, niet gerealiseerd)
De toenmalige wethouder ruimtelijke ordening zag mogelijkheden voor de opwekking van
windenergie in de Hoogewaardpolder. In de lente van 1993 werd de provincie medegedeeld dat
voor wat betreft het westelijk deel van de Hoogewaardpolder als het aan het college van
Reimerswaal lag een windpark van bescheiden omvang gerealiseerd zou kunnen worden, onder de
voorwaarde dat er visueel/ruimtelijk een hechte relatie met het Kreekrak-sluizencomplex
gerealiseerd zou gaan worden. De provincie zou de Hoogewaardpolder niet meenemen als
speerpuntlocatie in de in voorbereiding zijnde Streekplan-uitwerking windenergie, omdat de
polder ook al door de provincie Noord-Brabant was aangewezen als mogelijk
natuurontwikkelingsgebied. Daarmee werd geen gevolg gegeven aan het idee om windenergie
mogelijk te maken in de Hoogewaardpolder.
2. Plan Oesterdam (1993, niet gerealiseerd)
In 1993 werd de gemeente benaderd om te participeren in een breed overleg over windenergieontwikkeling op de Oesterdam door het bedrijf Ibro Projects B.V. Dit bedrijf was al sedert
begin/midden van de jaren 80 doende met pogingen om op het grondgebied van buurgemeente
Tholen op de Oesterdam een grootschalig windpark te ontwikkelen. Het initiatief, waar de
gemeente Tholen positief tegenover stond zou wat betreft de initiatiefnemer kunnen doorlopen op
het Reimerswaalse gedeelte van de Oesterdam. Ambtelijk werd geadviseerd om te participeren in
dit overleg, gericht op de (private) ontwikkeling van een windplan aan de Oesterdam, omdat het
vanuit landschappelijk oogpunt buitengewoon storend werd ervaren als een toekomstig windpark
aan de Oesterdam zou ophouden bij de gemeentegrens. Als de opwekking van windenergie van
belang werd gevonden door het bestuur, dan waren moderne/strak vorm gegeven infrastructurele
elementen in het landschap als de Oesterdam de enige, bij uitstek geschikte elementen zijn, waar
windturbines aan gekoppeld konden worden. Bestuurlijk werd echter besloten om niet te
participeren in het overleg, omdat het initiatief in strijd werd geacht met het geformuleerde
beleid. Naar het oordeel van het college dienden windturbines visueel in relatie te staan tot andere
verticale elementen in het landschap. Als dat niet het geval is verstoren ze teveel het
landschapsbeeld, was de argumentatie. Derhalve was het college niet bereid om medewerking te
verlenen aan voortzetting van het project op Reimerswaals grondgebied.
3. Windpark Anna Mariapolder (1992 – 2008, gerealiseerd 14,4 MW totaal vermogen)
In 1992 ontstonden over plan Anna Mariapolder de eerste contacten tussen de initiatiefnemer,
energiebedrijf N.V. Delta Nutsbedrijven (Deltan), en het gemeentebestuur van Reimerswaal.
Deltan was voornemens om op Reimerswaals grondgebied in deze polder met agrarische gronden
40 turbines (totaal vermogen 20 MW) te realiseren. Een dergelijk grootschalig windpark werd
vanuit landschappelijk oogpunt echter door het college onaanvaardbaar geacht Na diverse
overleggen in de periode 1992 – 1994 tussen gemeente en Deltan werd uiteindelijk door het
college besloten dat zij slechts in een beperkt gebied planologische medewerking wilde verlenen
aan de bouw van windturbines. In eerste instantie leek er slechts ruimte voor 4 windturbines in
het door het college geschikt geachte gebied door een aanwezige buisleidingenstrook. Na nieuw
onderzoek was het volgens Deltan mogelijk, de aanwezige buisleidingenstrook in ogenschouw
nemend, in dat gebied 13 windturbines à 500 kW te realiseren.
Dat was nog steeds een te klein aantal volgens de initatiatiefnemer. Om tot een rendabele
exploitatie te komen werd door Deltan een minimum van 20 turbines noodzakelijk geacht.
Desondanks bleef het college van Reimerswaal omwille van landschappelijke argumenten niet
bereid een groter plangebied toe te staan. Dat leidde ertoe dat Delta op zoek ging naar
mogelijkheden
over de
gemeentegrens
heen
in
de
aangrenzende
gemeente
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Woensdrecht/Ossendrecht. Hier bleek een mogelijkheid voor te bestaan en in augustus 1994 werd
het definitieve plan gepresenteerd aan de gemeenteraden van Reimerswaal en Woensdrecht. Aan
de gemeenteraad van beide gemeenten werd planologische medewerking gevraagd voor een
windpark van in totaal 26 turbines à 500 kW. Diverse partijen gaven een reactie op de plannen
van Deltan, waaronder omwonenden en naburige grondeigenaren en gebruikers (hinder- en
veiligheidsaspecten), Rijkswaterstaat (radarhinder) en Het Landbouwschap Zeeland (mogelijke
belemmeringen voor landbouw). De provincie Zeeland was een voorstander van het project en
had de Anna Mariapolder als speerpuntlocatie opgenomen in de streekplan-uitwerking
windenergie uit 1994 (zie ook figuur 4.3).
In tegenstelling tot de langdurige voorbereidingsfase moest er in 1995 vaart gemaakt worden.
Naast de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan bleek er evenwel een m.e.r.-plicht
te zijn ontstaan door de invoering van het Besluit Milieu-effectrapportage in 1994 . Voor het
realiseren van een windturbinepark van meer dan 20 windturbines was het verplicht een MER op
te stellen, waarin mogelijke alternatieven of varianten voor de inrichting van het gebied worden
beoordeeld op de bijkomende milieueffecten. In overleg met Deltan werd door de gemeente
gekozen voor de maximale uitbestedingvariant. Zowel de werkzaamheden voor het doorlopen van
de procedures (m.e.r., bestemmingsplanwijziging en milieu- en bouwvergunning) aan de
aanvragerkant als de voorbereidingswerkzaamheden aan bevoegd gezag zijde werden uitbesteed
aan adviesbureau RBOI op kosten van de initiatiefnemer. Vervolgens werden in de herfst van
1995 de startnotitie en de naar aanleiding daarvan ontvangen adviezen van wettelijke adviseurs en
inspraakreacties voorgelegd voor advies aan de Commissie voor de milieu-effectrapportage
(Commissie m.e.r.). In november 1995 stemde de gemeenteraad op verzoek van het college in met
de opgestelde richtlijnen en het advies van de Commissie m.e.r. In het voorjaar van 1996 werd
door de krappe tijdsplanning hard gewerkt aan het opstellen van het MER, die in mei 1996 gereed
moest zijn. Het was dan ook een behoorlijke tegenslag toen in augustus 1996 bleek dat de
gemeenteraad van Woensdrecht besloot haar eerder toegezegde planologische medewerking in te
trekken De bouw van het windpark werd om landschappelijke redenen in strijd geacht met het
landschapsbeleidsplan van de gemeente Woensdrecht.
Na het terugtrekken van de gemeente Woensdrecht werd door Deltan onderzoek gedaan naar de
resterende mogelijkheden binnen het grondgebied van de gemeente Reimerswaal. Er werd een
hernieuwd ontwerp gepresenteerd aan de gemeente met 19 molens à 500 kW met een masthoogte
van 65 meter en een rotordiameter van 44 meter. Het plan voldeed aan de door de gemeente
gewenste lijnopstelling, de medewerking van de grondeigenaren- en gebruikers, de buisleidingen,
de nabij gelegen wegen, de veiligheidsafstanden tussen turbines onderling, het
radarwaarneminggebied van Rijkswaterstaat, het streven naar maximalisatie van de
energieopbrengst en een acceptabele geluidsbelasting voor de meest nabij gelegen bestaande
woning. Doordat het aantal windturbines lager was dan 20, was het project niet langer m.e.r.plichtig.
Na een verbeterslag van de plannen gedurende het voorjaar van 1997 werd eind mei 1997 door het
college van B&W en begin juni door de raadscommissie wonen en milieu besloten het conceptontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 5e herziening windturbinepark Anna Mariapolder in
procedure te brengen. Op 25 juni 1997 werd een inspraakavond georganiseerd waar ingezetenen
en andere belanghebbenden over het voorontwerp mondeling met het college van gedachten
konden wisselen en hun inspraakreactie naar voren konden brengen. Het kostte de gemeente
vervolgens een jaar om het concept-ontwerpbestemmingsplan ‘om te bouwen’ tot een ontwerpbestemmingsplan. De inspraakresultaten werden verwerkt en becommentarieerd en er werden
aanvullende geluidsmetingen gedaan om adequaat op de reacties op het punt van geluidhinder te
kunnen reageren. Dat resulteerde in het plaatsen van een extra geluidsarme molen, zodat er ook
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ter plaatse van de woning ten noordwesten van het plangebied kon worden voldaan aan de
geluidseisen. De ontwerp-herziening werd 6 weken ter inzage gelegd in de zomer van 1998 voor
eenieder om zienswijzen in te dienen. Er werd door elf rechtspersonen een zienswijze ingediend,
die op alle punten door de gemeente ongegrond werden verklaard (zie bijlage 6 voor een
uitgebreide beschrijving).
De gemeente was onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht om het
bestemmingsplan ter goedkeuring aan de provincie Zeeland voor te leggen (zie ook paragraaf
4.1.3). Vijf belanghebbenden maakten van deze mogelijkheid gebruik, waarop GS de bedenkingen
ongegrond verklaarde. Daarop werd door drie agrarische naburige bedrijven (hinder en
gevaaraspecten) en twee lokale milieuverenigingen (vogelhinder en landschappelijke bezwaren)
beroep ingesteld bij de Raad van State. De raad deed aan het einde van 1999 uitspraak, hoewel er
niet inhoudelijk op de zaak werd ingegaan. Vanwege een procedurefout vernietigde de raad het
besluit van GS. In februari 2000 werd het vastellingsbesluit met correctie opnieuw gepubliceerd
door de gemeente, waarmee de goedkeuringsprocedure bij de provincie voor de tweede keer werd
doorlopen. Recente jurisprudentie had uitgewezen dat de procedure gerepareerd kon worden door
deze opnieuw te doorlopen vanaf
het publicatiemoment. Opnieuw dienden de
milieuverenigingen een bedenking in. Ook drie naburige agrariërs deden datzelfde. De grondslag
van de bedenkingen bleef hetzelfde. De reactie van de provincie was dat dan ook. In juli 2000
werd het Bestemmingsplan opnieuw door GS goedgekeurd, waarop er door de belanghebbenden
ook weer beroep werd aangetekend bij de Raad van State. In haar uitspraak van 30 januari 2001
verklaarde de Afdeling Bestuursrechtspraak alle beroepen ongegrond. Gesteld werd dat gemeente
en provincie in de overwegingen op uitvoerige wijze waren ingegaan op het planologisch kader,
waaronder de landschappelijke inpassing van het park en de verstoring van vogels in het
plangebied. Voorts was niet gebleken dat geluidsberekeningen onjuist waren uitgevoerd en was
niet aannemelijk gemaakt dat er geen zorgvuldig onderzoek ten grondslag lag aan de overige
hinder en gevaaraspecten van de turbines. Door de uitspraak van de Raad van State was het
Bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld en daarmee was een planologische traject van bijna
10 jaar afgerond. Het zou echter nog jaren duren voordat de eerste groene elektriciteit zou kunnen
worden opgewekt uit het windpark Anna Mariapolder.
Inmiddels was duidelijk geworden dat het uitgangspunten uit de bestemmingsplanherziening en
MER voor het windpark (19 windturbines met een ashoogte van 70 meter en twee wieken)
ingehaald waren door technische ontwikkelingen. Er werd door DELTA NV een nieuw ontwerp
gemaakt met als uitgangspunt een ander soort turbine met een vermogen van 0,9 MW en 70 meter
ashoogte en drie wieken. In augustus 2004 werd de bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente
Reimerswaal, die in november 2004 werd verleend. Ook werd voor het project een melding in het
kader van de Wet milieubeheer ingediend. Doordat het totaal vermogen van het park beneden de
15 MW bleef, kon er worden volstaan met een melding en hoefde er geen procedure voor het
verkrijgen van een milieuvergunning te worden doorlopen. Door de keuze van een nieuw type
windturbine werd het akoestisch onderzoek geactualiseerd. Met de bouw van de fundering werd
gestart in het najaar van 2006. Eind 2007 waren de 16 turbines (masthoogte 70 meter /
rotordiameter 52 meter) met een totaal opgesteld vermogen 14,4 MW afgebouwd. Na bijna 16 jaar
voorbereiding werden de turbines in 2008 in gebruik genomen (figuur 4.5).
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Figuur 4.5 Gerealiseerde windturbines (parkopstelling) in de Anna Mariapolder (bron: Geoloket provincie
Zeeland, 2011)

4. Windenergieontwikkeling langs het toekomstig glastuinbouwcomplex in de Bathpolders (19972000, niet gerealiseerd)
In 1997 zocht initiatiefnemer Eurowind contact met de gemeente om de mogelijkheden te
onderzoeken voor het plaaten van vijf voor die tijd forse molens (Nordtank 1500 kW; ashoogte
tussen de 60 en 68 meter en rotordiameter van 64 meter; driewiekig). Omdat er eveneens in de
Eerste Bathpolder een grootschalig glastuinbouwcomplex was voorzien, werd het in eerste
instantie niet als onlogisch ervaren binnen de gemeentelijke organisatie deze energie-intensieve
bedrijven te combineren met windenergie-ontwikkeling, hoewel daar wel verdeeldheid in het
college over bestond. Uiteindelijk werd door het college begin maart 1997 besloten wel
medewerking te verlenen aan de plannen, indien de bouw van de windturbines konden worden
geïntegreerd met het nog te bouwen tuinbouwkassencomplex. Later trok de gemeente dat besluit
echter in, omdat uit de m.e.r.-procedure die voor het toekomstig glastuinbouwgebied in
uitvoering was naar voren was gekomen dat de strook waar de turbines moesten komen ingericht
moest gaan worden als groene bufferzone, tussen glastuinbouw en Oosterschelde. In februari
2000 werd definitief door de gemeente bericht aan de initiatiefnemer dat er geen planologische
medewerking zou worden verleend aan het initiatief.
5. Opwaardering windpark Bath (1997 – 2000, gerealiseerd, 1320 kW totaal vermogen)
Deze locatie ten oosten van het dorpje Bath was één van de eerste locaties waar coöperatieve
vereniging Zeeuwind een windturbine plaatste. De locatie was ideaal omdat de molens op de dijk
aan open zee geplaatst konden worden. In 1988 werden 2 turbines van het type Lagerwey met een
vermogen van 75Kw geplaatst. Op verzoek van Zeeuwind gaf de gemeente eind jaren negentig
toestemming om de turbines te vervangen door grotere exemplaren à 660 kW vermogen per stuk
(masthoogte 55, rotordiameter 47 meter). In 2000 werden de nieuwe turbines in gebruik genomen
(figuur 4.6).
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Figuur 4.6 Huidige windturbines Bath (bron: website Zeeuwind, 2011)

6. Locatie Kreekrak/Spuikanaal, (2004 – 2011, realisatie naar verwachting in 2012, 78MW totaal
vermogen)
In 2004 werd opnieuw door een initiatiefnemer geprobeerd om planologische medewerking te
verkrijgen van de gemeente Reimerswaal voor de bouw van windturbines in lijnopstelling langs
het Schelde-Rijn/spuikanaal ten zuiden de A58. In 1994 en 1996 waren soortgelijke verzoeken
eerder afgewezen vanwege landschappelijke argumenten. Ditmaal ging het om een vooraanstaand
ondernemer uit de gemeente Reimerswaal zelf, directeur van één van de belangrijkste bedrijven
binnen de gemeentegrenzen, die ten westen van het Spuikanaal vijf windturbines wilde
ontwikkelen en daar ook groot grondbezitter was. Het college bleef consistent in haar beleid en
wees het initiatief omwille van dezelfde argumenten als in de jaren negentig in eerste instantie af.
Het lukte de initiatiefnemer echter om een VVD gemeenteraadslid wel te overtuigen om voor dit
initiatief een uitzondering te maken op de verbodsbepaling voor windturbines uit het
bestemmingsplan Buitengebied. Dat leidde ertoe dat het voorstel werd geagendeerd in een
opiniërende gemeenteraadsvergadering in oktober 2004. Een meerderheid van de raad schaarde
zich achter het voorstel, waarop het college de toezegging deed medewerking te verlenen aan de
plannen van de initiatiefnemer. De opmerking van de wethouder dat de raad altijd afwijzend
tegenover projecten van 3 tot 10 windturbines is geweest, ook toen de provincie daar nog positief
tegenover stond, bracht de raad niet op andere gedachten. Een meerderheid van de raadsleden
vond dat er goed te beargumenteren was waarom er voor dit plan een uitzondering te maken was.
De raad was altijd voor concentratie van windturbines geweest. Dat was destijds ook het argument
om in het bestemmingsplan buitengebied de deur dicht te doen voor kleinschalige windprojecten.
Het plan had hen het voortschrijdend inzicht gegeven dat deze locatie, samen met de windparken
aan de Kreekrak en de Anna Mariapolder, voldeed aan het concentratieprincipe. De opwekking
van duurzame energie werd dusdanig belangrijk gevonden, dat men als raad daar dan ook graag
haar medewerking aan wilde verlenen.
De initiatiefnemer werd vervolgens verzocht samen te werken met energiebedrijf DELTA,
waarvan bekend was dat zij het bestaande in eigendom zijnde windpark aan de Kreekrak zou
willen opwaarderen (figuur 4.7). Het voeren van twee afzonderlijke procedures zou een te zware
bestuurslast geven en de noodzakelijke onderlinge afstemming qua landschappelijke inpassing
belemmeren. Verder werd de provincie verzocht om het initiatief bestuurlijk te borgen. Het plan
was vooralsnog in strijd met het provinciale beleid, omdat de locatie ten zuiden van de A58 niet
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als concentratie locatie was opgenomen in het op dat moment vigerende provinciale beleid (zie
ook figuur 4.2). Een ander belangrijk aspect was de aanvliegzone van de militaire vliegbasis in de
gemeente Woensdrecht en mogelijke radarverstoring.

Figuur 4.7 Bestaand windpark aan de Kreekraksluizen DELTA ten noorden van de A58, brug over het
Schelde-Rijnkanaal (bron: 125).

In 2005 ontstond er een overlegstructuur over het initiatief, waarin beide initiatiefnemers en
ambtelijke vertegenwoordiging van provincie en gemeente zitting namen. In het najaar van 2005
sloot zich een derde en nieuwe agrarische initiatiefnemer bij de groep aan, die langs de oostkant
van het Schelde-Rijnkanaal, tussen de A58 en de Bathse Brug, 5 à 10 windturbines wilde plaatsen.
Het college stemde er mee in om dit initiatief ‘te voegen’ in het lopende onderzoekstraject, zodat
een integrale beoordeling mogelijk was, mits er kon worden aangetoond dat de grondeigenaren en
-gebruikers medewerking wilden verlenen. In de periode 2005 – 2007 werd achter de schermen in
stilte gewerkt aan het uitwerken van de plannen. Uiteindelijk vond de eerste
informatiebijeenkomst over het basisplan plaats in mei 2007. De startnotitie MER werd in april
2008 bij de gemeente ingediend en door de gemeente voorgelegd aan wettelijke adviseurs (o.a.
Commissie m.e.r), buurgemeenten en andere belanghebbende organisaties, zoals de Zeeuwe
MilieuFederatie (ZMF) en voor eenieder openbaar gemaakt via de daarvoor gangbare media. In de
startnotitie werd voorgesteld om, naast het nulalternatief en het basisplan, drie alternatieven te
onderzoeken. Het basisplan bestond uit een opstelling van 29 windturbines met een ashoogte van
90 meter en een vermogen van 3 MW, geplaatst in een lijnopstellingen langs het kanaal, ten
zuiden en ten noorden van de A58 (figuur 4.8).
Door de ZMF werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Startnotitie. De
windturbines ten zuiden van de A58 riepen weerstand op. De ZMF was van mening dat het
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Figuur 4.8 Visualisatie van het basisplan uit de startnotitie MER (bron: 125)
windpark het landschap zou aantasten en pleitte voor compensatie voor het verloren gaan van
landschappelijke waarde in de regio. De commissie m.e.r had evenwel een aantal opmerkingen,
waaronder het advies om de mogelijkheden voor uitbreiding richting het zuiden te verkennen.
Voorbij de Bathse brug, waarmee kon worden aangesloten op het windpark Anna-Mariapolder en
het Antwerpse havengebied.
Dat advies leidde tot enige discussie bij de initiatiefnemers. De groep grondeigenaren, die ten
oosten van het kanaal de turbines zouden ontwikkelen, zagen het windpark graag uitgebreid
worden met ook turbines ten zuiden van de Bathse brug, zoals werd geadviseerd door de
commissie. Hier was de gemeente altijd tegen geweest en de andere initiatiefnemers stelden zich
op het standpunt dat uitbreiding richting het zuiden niet ter discussie stond, zolang de gemeente
haar beleid niet zou herzien. In het belang van het project, met name met het oog op het
voorkomen van lastige discussies achteraf, die mogelijk zouden kunnen leiden tot een
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herbezinning op het gehele project, leek het de overige initiatiefnemers logisch het beleid van de
gemeente te volgen en niet aan te sturen op een herziening daarvan. De aanbeveling van de
commissie werd derhalve niet overgenomen (zie bijlage 6 voor een uitgebreid verslag van de
startnotitie, het MER en de reacties daarop).
In februari 2009 was het MER gereed. Teneinde de transparantie te maximaliseren, was het MER
tevens vertaald naar een voorlichtingskrant in lekentaal en was het rapport, inclusief alle
achtergrondstudies te downloaden op een aparte website op het internet. Zoals voorgeschreven in
het Besluit m.e.r. mondde het MER uit, na een vergelijking van de onderzochte alternatieven, uit
in een beschrijving van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) en op grond daarvan in
een Voorkeursalternatief (VKA). Conform de Richtlijnen waren de alternatieven onderzocht en
met elkaar vergeleken op de punten: ecologie, landschap en archeologie, leefomgeving/geluid,
leefomgeving/slagschaduw, scheepvaart/luchtvaart/straalverbindingen, veiligheid, bodem/ water/
landbouw en energieproductie. De aanvliegroute van de vliegbasis Woensdrecht bleek voor een
harde belemmering te zorgen. Voor 2 turbines gold dat de maximale tiphoogte door
aanvliegproblemen niet meer dan 137 boven NAP meter mocht bedragen. Bij 7 andere turbines
was dat circa 152 meter boven NAP. Daar de tiphoogte van alternatief 3 zou reiken tot circa 180
meter boven NAP zouden deze turbines moeten worden uitgevoerd in een kleinere variant. Zowel
in het MER als door de gemeente werd gesteld dat het alternatief feitelijk niet te realiseren viel,
vanwege het uitgangspunt dat in het hele plangebied eenzelfde hoogte moest worden
aangehouden. Het MER concludeerde op basis van deze argumenten dat het basisalternatief met
enkele aanpassingen het Meest Milieuvriendelijke Alternatief betrof .
In maart 2009 werd er over het MER gediscussieerd in een themaraadsvergadering. Door
adviesbureau RBOI werd de MER gepresenteerd, namens de initiatiefnemers beantwoorde Delta
de vragen van de raadsleden. Enerzijds werd er gesproken over milieutechnische aspecten,
specifiek geldend voor de onderzochte alternatieven. Anderzijds werd er ook gediscussieerd over
windenergie in een breder kader. Wat betreft de technische aspecten wisten de initiatiefnemers de
vragen van een aantal raadsleden adequaat te beantwoorden. De hoofdlijn van de argumentatie
was dat de milieueffecten van het windpark binnen de bestaande beleidskaders en normering zou
blijven. Weliswaar werd de norm voor de aspecten geluid, slagschaduw zonder aanvullende
maatregelen overschreden op een aantal plekken. Door beheersmaatregelen, het uitzetten/minder
hard laten draaien van een aantal molens in de nachtperiode en bij mooi weer kon er binnen de
geluids- en slagschaduwnormen worden gebleven, waarmee de hinder als acceptabel werd
beschreven.
In de discussie over windenergie in een breder kader wist Delta en RBOI minder met argumenten
de raadsleden te overtuigen om in te stemmen met het windpark. Er werd gevraagd om
windenergie af te zetten tegen andere vormen van energie-opwekking. Zonne-energie en
kernenergie werden genoemd als alternatieven. De rentabiliteit werd in twijfel getrokken, omdat
windenergie blijkbaar niet zonder subsidie kon worden ontwikkeld. Een dergelijk afwegingskader
kon niet worden geboden. Ook de vraag hoeveel m2 zonnepanelen er nodig zou zijn om het aantal
kWh op te wekken als het windpark Kreekrak/Spuikanaal kon niet worden beantwoord. Soms
werden emotionele termen gebruikt, zoals het gelijkstellen van windturbines aan ondingen. De
vraag welke financiële baten de gemeente kon verwachten bleef eveneens onbeantwoord.
Afgesproken werd om de raadsleden daarover op een later moment te informeren. De
burgemeester kapte de discussie uiteindelijk af met het argument dat de discussie voor/tegen
windenergie niet aan de orde was, omdat het principebesluit om medewerking te verlenen aan het
windpark al eerder door de raad was genomen. Ondanks deze discussie was er een ruime
meerderheid die zou instemmen met de MER, zo bleek in de besluitraad van 21 april 2009.
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In maart 2009 werd ook het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en werd een
voorlichtingsavond gehouden waar ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden een
inspraakreactie konden geven op het plan. Ongeveer 50 belangstellenden bezochten deze
voorlichtingsavond, Een aantal omwonenden, met name uit het nabijgelegen buurtschap
Völckerdorp en omgeving keerden zich tegen het windturbinepark ten zuiden van de A-58. De
opwaardering van het bestaande park aan de Kreekraksluizen werd logisch geacht, maar de
uitbreiding in zuidelijke richting niet door de aanwezigheid van woningen in het gebied. De vraag
werd gesteld waarom de uitbreiding niet langs de Oesterdam ten noorden van het sluizencomplex
plaatsvond, waar geen woningen waren gelegen. Daarbij werd opgemerkt dat het wrang was dat
geen van de initiatiefnemers in het gebied woonde en dus wél de lusten en niet de laten zouden
ervaren. Uiteindelijk werd van negen omwonenden en zeven overlegpartners een inspraakreactie
ontvangen (voor een beschrijving van deze reacties wordt verwezen naar bijlage 6). In de brief aan
de omwonenden liet de gemeente weten (samengevat) geconcludeerd te hebben dat, in
verhouding tot de aantasting van het particuliere belang, een te groot offer van het algemeen
belang zou worden gevraagd het windpark ten zuiden van de A58 niet te ontwikkelen.
Door 10 omwonenden werd vervolgens een zienswijze ingediend tegen het ontwerp
bestemmingsplan van gelijke strekking als de inspraakreacties op het voorontwerp
bestemmingsplan. Nieuw was dat een aantal bewoners in hun argumentatie een notitie van het
Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) aanhaalden, die speciaal door de voorzitter van
dit platform was geschreven. Samenvattend werd in deze notitie gesteld dat windenergie een
verwaarloosbare bijdrage levert aan de oplossing van het energie- en klimaatprobleem, dat de in
het MER gehanteerde geluidsrekenmethodiek was achterhaald en derhalve het windpark zou gaan
leiden tot meer geluidsoverlast dan werd voorgespiegeld en dat was gebleken uit diverse bronnen
dat woningen van omwonenden fors in waarde zouden gaan dalen.
Zowel de gemeente als de initiatiefnemers waren van mening, dat er in de zienswijzen van de
omwonenden elementen een rol speelden die zich heel moeilijk op een formeel juridische manier
lieten uitdiscussiëren. In overleg werd daarom besloten te kiezen voor een mediationtraject.
Volgens de initiatiefnemers en de gemeente zou een "formele" behandeling van de zienswijzen
onvoldoende recht doen aan de levende gevoelens bij omwonenden en was er om die reden de
wens om te proberen de geschilpunten over het windturbinepark zoveel mogelijk, in ieders
belang, minnelijk op te lossen. In het najaar van 2009 werd er op initiatief van de initiatiefnemers,
mét de bezwaarde omwonenden én de gemeente, een mediation-traject gestart, via een erkend
mediationbureau. Het mediation-traject leidde ertoe dat de bezwaarde bewoners hun zienswijzen
in april 2010 allemaal introkken. De inhoud van het bestemmingsplan bleef onveranderd. Van
enige inschikkelijkheid voor wat betreft de planvorming door de initiatiefnemers lijkt dan ook
geen sprake. Eén van de uitgangspunten van mediation is dat er voor alle betrokkenen een
geheimhoudingsplicht geldt voor alles wat er wordt besproken tijdens de mediationbijeenkomsten. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen en de uitkomst van de mediation.
Financiële compensatie lijkt de meest voor de hand liggende reden voor het intrekken van de
zienswijzen van de omwonenden, maar dat is slechts een stellig vermoeden, niet gebaseerd op enig
feitenmateriaal. Financiële compensatie aan omwonenden is vaker aan de orde bij de ontwikkeling
van een windpark (zie ook paragraaf 1.3.1). Kennelijk zijn de inkomsten dermate toereikend, dat
een gedeelte daarvan kan worden geïnvesteerd in het verkrijgen van goodwill bij de locale
bevolking.
Naast omwonenden dienden het ministerie van Economische Zaken, Tennet TSO BV en de
VROM-inspectie, Directie Uitvoering Regioafdeling Zuid-West een ongeveer gelijkluidende
zienswijze in. Ook de ZMF reageerde op het ontwerpbestemmingsplan met een zienswijze. (voor
een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar bijlage 6).
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Ruim een jaar later na het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan werd op 29
juni 2010 de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan Buitengebied 6e herziening
Windturbinepark Kreekraksluizen-Spuikanaal besproken in de opiniërende raadsvergadering van
Reimerswaal. De gemeenteraad bleek tevreden te zijn over de uitkomst van het mediationtraject.
Het CDA bleef zich, evenals in eerdere vergaderingen, uitspreken tegen de uitbreiding van het
windpark ten zuiden van de A-58. Samen met de SGP en de ChristenUnie – en daarmee een ruime
meerderheid in de raad (12 van de 19 zetels) – werd er een duidelijk standpunt tegen verdere
windenergie-ontwikkeling in de gemeente uitgesproken. Met name landschappelijke argumenten
en de subsidie-afhankelijkheid van windenergie lagen ten grondslag aan dat standpunt. Ook het
argument van evenredigheid: “de bijdrage van opwekking van duurzame energie moet evenredig
zijn aan de provinciale doelstelling voor windenergie-ontwikkeling” en het argument van
alternatieven: “de afweging tussen windenergie en andere vormen van duurzame energieopwekking ontbreekt en als die afweging wel zou plaats vinden zijn wellicht andere alternatieven
(met name zonne-energie) interessanter” maakten onderdeel uit van de argumentatie. In de
besluitraad van 12 juli 2010 werd het bestemmingsplan met een ruime meerderheid definitief
vastgesteld. De bouw- en milieuvergunning werden verleend in de herfst in 2010. Inmiddels lijkt
er ook een oplossing te zijn gevonden voor de verstoring van de radar van militaire vliegbasis
Woensdrecht. Naar verwachting zal de bouw van het windpark in 2012 starten.
7. Windturbinepark Fredericapolder, Zimmermanpolder en Mairepolder, (2003-2007, niet
gerealiseerd)
In 2006 namen een drietal grondeigenaren (2 agrariërs en 1 tuinder) in de betreffende polders het
initiatief tot een grootschalig windpark (32 of 28 molens van resp. 2 of 3 MW vermogen per stuk).
Eerder al had de agrariër uit de Mairepolder geprobeerd een kleinschalig initiatief met 4
windturbines te ontwikkelen in diezelfde polder in 2003. Vanwege de strijdigheid met het
bestemmingsplan Buitengebied was dat ambtelijk afgehouden. Ook na het inspreken in de
raadsvergadering in de lente van 2004 gaf de raad aan omwille van landschappelijke redenen geen
voorstander te zijn voor de bouw van 4 windturbines in de Mairepolder. Voor het nieuwe en
grootschaligere plan werd aan adviesbureau Ecofys opdracht verleend om een globale
inrichtingsschets op te stellen. De verwachting bij de initiatiefnemers was dat de gemeente
Reimerswaal mogelijk wel medewerking zou willen verlenen aan een grootschaliger initiatief,
zeker als daar gunstige nevenvoorwaarden aan verbonden zouden worden voor de inwoners van
Reimerswaal. Met instemming van het college en kennisgeving aan de gemeenteraad werd het
plan onder mandaat door het ambtelijke apparaat in maart 2006 wederom afgewezen vanwege de
strijdigheid met zowel het gemeentelijke beleid (bestemmingsplan Buitengebied) als het
provinciale beleid (ontwerp-omgevingsplan). Ook het aantreden van een nieuwe wethouder na de
gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2006 bracht geen verandering in het gemeentelijk
standpunt.
De initiatiefnemers lieten het er echter niet bij zitten. Verschillende fracties hadden de deur op
een kier opengehouden richting de initiatiefnemers. De CDA-fractie had verzocht om visualisaties
van het windpark. De PvdA was welwillend om het plan opnieuw in overweging te nemen.
Adviesbureau Ecofys werd opdracht gegeven om vanuit een drietal gezichtspunten visualisaties te
maken van het windpark. In december 2006 werd de gemeente verzocht om het plan te mogen
presenteren in een toekomstige opiniërende gemeenteraadsvergadering (153). Tevens besloten de
initiatiefnemers in deze periode om extra draagvlag te creëren door – met het besef dat de
inwoners van Reimerswaal in meer of mindere mate last zullen hebben van het park – ook alle
inwoners van de gemeente mee te laten profiteren van het park. Voorgesteld werd om alle
inwoners een korting te geven van 20% op de elektriciteitsrekening (vaste kale kilowattuurprijs,
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excl. belastingen en transportkosten), gegarandeerd voor 15 jaar. Daarvoor zou de samenwerking
worden gezocht met een energieleverancier. Ook de gemeentelijke organisatie zou kunnen
rekenen op compensatie. Voorgesteld werd om jaarlijks de gemeente een bijdrage van 50.000 euro
te doen toekomen, gedurende de eerste 15 jaar van het windpark, die de initiatiefnemers graag
besteed zouden zien aan extra milieubeschermende maatregelen. Ondanks deze financiële
toezeggingen stond de agendacommissie niet toe dat het plan besproken zou worden in een
raadsvergadering. Reden was gelegen in de eerdere afwijzing van de gemeente en de strijdigheid
met het provinciale Omgegevingsbeleid.
Die uitkomst zorgde voor een strategiewijziging bij de initiatiefnemers. Het idee werd opgevat om
via de lokale bevolking steun te verkrijgen voor het initiatief, hetgeen geschiedde in april 2007
toen er ruim 6.000 brieven per post op naam werden verstuurd naar adressen binnen de gemeente.
In deze brief werden bewoners gevraagd hun steun te betuigen aan het windpark. In ruil daarvoor
werd er – bij het doorgaan van het windpark – de al eerder aan het gemeentebestuur kenbaar
gemaakte korting beloofd van 20% op de toentertijd gemiddelde ‘kilowattprijs’ voor 15 jaar lang
en 15 jaar vast. In de brief beschreven de initiatiefnemers dat het plan in strijd was met het
provinciale beleid en dat zij ervan overtuigd waren dat als de inwoners van Reimerswaal zich in
grote meerderheid achter de plannen zou scharen, de provincie wel serieus naar de plannen zou
willen kijken. Ook de mensen die het niet eens waren met de plannen, werd gevraagd te reageren.
Dat deed onder andere de Stichting behoud leefbaarheid Bathpolders – een lokale vereniging die
was opgericht naar aanleiding van een grootschalig glastuinbouwcomplex in de nabij gelegen
Bathpolder. Mede vanwege het feit dat één van de initiatiefnemers een tuinder was, met een
aantal kassen in dat gebied, werd een negatieve reactie verstuurd naar de gemeente, als ook naar
de media, waarin dat bericht werd opgepakt. De stichting argumenteerde dat het zwak was van de
ondernemers om op deze wijze ‘zieltjes te winnen voor een project dat de horizon zou vervuilen
en vogels zou doen sneuvelen’. Het gebruik van windturbines voor het opwekken van duurzame
energie door een glastuinder werd omschreven als een flater, gezien het energieverspillende
karakter in de tuinbouw zelf (70% van de energie die wordt gebruikt gaat verloren door het
glasdak), aldus de stichting.
De actie van de ondernemers had geen wijziging in het gemeentelijk, noch het provinciale beleid
tot gevolg. Eind april werd er weliswaar weer gesproken met de initiatiefnemers op het
provinciehuis te Middelburg, waarbij zowel de gedeputeerde als de wethouder van de gemeente
Reimerswaal aanwezig waren (160). De reactie was afwijzend, zowel van de provincie als de
gemeente. Het concentratiebeleid van de provincie op 4 locaties was leidend en daar hadden
Provinciale Staten zich al meerdere malen nadrukkelijk over uitgesproken. Ook de gemeenteraad
was unaniem tegen. Pas als de staten, danwel de gemeenteraad, het plan zouden ondersteunen,
waren de bestuurders bereid om het beleid te heroverwegen (161). Uiteindelijk ontvingen de
initiatiefnemers naar eigen zeggen ruim 1100 positieve reacties op de verzonden brief. 42
inwoners hadden te kennen gegeven tegen de plannen te zijn. De wethouder gaf aan daar niet van
onder de indruk te zijn: “Ik hou dat gebied lekker open. De vele populieren zouden het zicht op de
molens ontnemen, maar ik heb nog nooit populieren van 80 meter gezien”, aldus wethouder J.P.
Sinke. Een vervolgactie van de initiatiefnemers kwam niet meer van de grond.

4.3 Analyse van het beleidsarrangement
De vorige paragrafen beschrijven in detail de beleidsontwikkeling in de gemeente Reimerswaal en
de daarop van invloed zijnde bovenlokale beleidskaders. Deze paragraaf zorgt voor een
‘vertaalslag’ van die informatie naar de theoretische invalshoek van dit onderzoek: het
beleidsarrangement. Achtereenvolgens komen in de volgende paragrafen de actoren en de
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interactiesetting, de spelregels, macht en invloed en het discours op grond de beleidsontwikkeling
in de onderzochte casus aan de orde.
4.3.1 Beschrijving van de actoren en de interactiesetting
Figuur 5.1 geeft een overzicht van de actoren die een rol spelen in het beleidsarrangement.

Expert &
adviesorganisaties
Natuur, m.e.r, geluid,
bestemmingsplan,
landschap etc.

Belanghebbenden
•
•
•
•
•

Omwonenden
Belangenorganisaties
Buurgemeenten
Grondgebruikers en
-eigenaren
Overigen

Initiatiefnemers
•
•
•
•

Lokale ondernemers
Energiebedrijven
Cooperatieve
verenigingen
NOPW’s

Gemeentelijke organisatie
Fracties gemeenteraad
College van B&W
Amtelijke organisatie

Rijksoverheid

Provincie

Figuur 5.1 Overzicht van de actoren in de locale en bovenlokale context

Gemeentelijke organisatie (intern)
Binnen de gemeentelijke organisatie zijn meerdere actoren aanwezig die van invloed zijn op het
windenergiebeleid: de ambtelijke organisatie, het college van Burgemeester en Wethouders (B &
W) en de gemeenteraad. Zoals verwacht mag worden van gemeentelijke organisaties is de
samenwerking
hiërarchisch.
De
gemeenteraad
is
de
rechtstreeks
gekozen
volksvertegenwoordiging van de gemeente. De raadsleden die deel uitmaken van fracties van
politieke partijen vormen het algemeen bestuur van de gemeente. Zij stellen de kaders voor het
gemeentelijk beleid en de gemeentelijke financiën. De gemeenteraad vergadert in een cyclus van
drie vergaderingen per maand. Er zijn verschillende soorten vergaderingen: een opinie-, themaen besluitraad. In de besluitraad neemt de gemeenteraad besluiten. De opinie- en
themaraadsvergadering zijn respectievelijk meningvormend en informerend. Raadsvergaderingen
zijn openbaar en er is spreekrecht voor het publiek.
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en vult
de door de raad gestelde kaders verder in. B&W zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de
door de raad vastgestelde plannen, projecten en beleid. Het college van B&W vergadert wekelijks
met elkaar en neemt haar besluiten op advies van de ambtelijke organisatie. De besluitvorming
komt via stemming tot stand. Wanneer de stemmen staken heeft de burgemeester als voorzitter
van de vergadering een doorslaggevende stem.
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Doorgaans wordt ingestemd met het advies van de ambtelijke organisatie. Meestal is er een
duidelijke beleidslijn onder invloed van institutionalisering ontstaan, welke op instemming van
het college kan rekenen. Ook kunnen rationele argumenten daaraan ten grondslag liggen of komt
ambtelijke advisering tot stand in interactie met het dagelijks bestuur en/of andere actoren. Bij een
aantal besluiten ten aanzien van windenergie heeft het college in de jaren negentig diverse malen
een ander besluit genomen dan door de ambtelijke organisatie werd geadviseerd. Kennelijk was er
geen duidelijke beleidslijn geïnstitutionaliseerd, noch waren er duidelijk rationele argumentatie
voor handen als basis voor de besluitvorming. Als nieuw fenomeen was windenergieontwikkeling strijdig met het bestaande ruimtegebruik en ging het in tegen een aantal andere
claims op de schaarse ruimte. Bij agrariërs leefden bijvoorbeeld praktische bezwaren en ook de
ruimteclaim van een toekomstig recreatiegebied in het oostelijke deel van de gemeente
Reimerswaal speelde een rol. Bovendien zorgde het steeds hoger worden van de windturbines
voor nieuwe dynamiek. Waar bijvoorbeeld eerst windturbines op een aantal bedrijventerreinen
waren toegestaan, werden deze mogelijkheden later ingeperkt. Ook waren kort na het in werking
treden van de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied in 1989 de mogelijkheden
voor windenergie die het beleid bood alweer ingehaald door de technische ontwikkeling. De
maximale bouwhoogtebeperking van 45 meter leverde al snel een belemmering op voor de
initiatiefnemers om rendabele molens te plaatsen. Medio jaren negentig was het al niet meer
rendabel om molens met een hoogte van minder dan maximaal 45 meter te plaatsen. De jaren
negentig was samenvattend voor de gemeentelijke organisatie een ambivalente periode, waarin
het gemeentebestuur intern op zoek was naar een eenduidige beleidslijn voor windturbines. Daar
kwam rond de eeuwwisseling een einde aan toen er een beleidsvisie voor windenergie
geïnstitutionaliseerd raakte in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.
Windenergie heeft regelmatig op de agenda gestaan in raadsvergaderingen in de afgelopen 20 jaar.
De gemeenteraad deelde in de jaren negentig en het begin van het nieuwe millennium in de regel
het standpunt van het college aangaande windenergie-ontwikkeling. Een uitzondering was de
vergadering in 2004 toen de raad een ander standpunt innam dan het college. Op initiatief van de
VVD-fractie kreeg het college tegen haar zin in de opdracht mee om te faciliteren in een
ruimtelijke procedure voor nieuwe turbines langs het Spuikanaal in Rilland. Daarmee dwong de
gemeenteraad af te wijken van het beleid, waarmee kort daarvoor nog was ingestemd door zowel
het college als de raad. In de periode na 2004 deelde de raad in meerderheid weer het standpunt
van B&W aangaande windenergie, wanneer dat was geagendeerd voor een vergadering.
Provincie - gemeente
Men zou kunnen verwachten dat onder invloed van het ‘huis van Thorbecke’ een hiërarchische
relatie tussen beide overheden voor zich zou spreken. Dat blijkt in werkelijkheid niet zo te zijn.
De interactiesetting tussen beide overheidslagen laat zich begin jaren negentig het best
omschrijven als een beleidsnetwerk met een anarchistisch karakter. Beide overheden
bewandelden hun eigen weg zonder veel afstemming en overleg. De provincie wijzigde zonder
draagvlak van gemeenten haar strategie. Met het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst
Plaatsingsproblematiek Windenergie werd de inpassingstrategie ingeruild voor een meer
taakstellende strategie. De gemeente was gezien haar zeggenschap over het eigen grondgebied niet
geneigd daar de beschikbare ruimte voor te bestemmen en windenergie boven bestaande belangen
en ruimtelijke claims te laten prevaleren. De diverse keren dat een bestuurlijke delegatie van de
provincie met overleg dat standpunt van het college van B&W geprobeerd heeft te beïnvloeden
ten spijt.
Rond de eeuwwisseling ontstond er in het netwerk meer samenwerking tussen provincie en
gemeente. In plaats van gemeenten via het streekplan van bovenaf haar wil op te leggen, zonder
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daarin écht door te durven pakken, nam de provincie in het nieuwe millennium een regisseursrol
aan. Dat leidde tot een ambtelijke werkgroep in het ruimtelijke beleidsveld, waarin provincie en
gemeenten het beleid met elkaar afstemden. Bovendien werd de provincie op ambtelijk niveau
een overlegpartner bij het tot ontwikkeling komen van concrete projecten. In haar nieuwe rol
werd de provincie faciliterend, coördinerend en stimulerend. Bij kansrijke projecten werd zoveel
mogelijk bijgedragen aan het oplossen van uitvoeringsproblemen en werd als een soort makelaar
partijen bij elkaar gebracht. Daarnaast zorgde provincie voor coördinatie in relatie tot de afspraken
met het rijk en de vertaling daarvan naar gemeenten toe.
Deze verhouding tussen provincie en gemeente in het geval van het onderwerp windenergieontwikkeling staat niet op zichzelf, maar wordt beïnvloed door een kenmerkende bestuurscultuur
in Zeeland, ook wel het Zeeuws model genoemd (168). Het Zeeuwse Model verwijst naar
vrijwillige intensieve samenwerking van gemeenten en provincie met onderling vertrouwen en
een gezamenlijke agenda. Door de kleinschaligheid en overzichtelijkheid van Zeeland wordt in
het Zeeuws model door gemeenten, provincie en organisaties een gezamenlijke en afgestemde
koers gevaren. Bij het ontbreken van een leidende grote centrumstad in Zeeland, heeft het
provinciebestuur er voor gekozen op tal van terreinen die leidende rol op zich te nemen. Daarmee
stelt de provincie zich horizontaal op naast de gemeenten in plaats van enigszins op afstand boven
de gemeenten te opereren. Zeeland kent een vrij unieke situatie wat dat betreft. Zeeland is meer
nog dan andere provincies een duidelijke zelfstandige entiteit. Oorspronkelijk is het Zeeuws
model ontstaan in het zorg- en welzijnsdomein ten tijde van de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), waarmee welzijnstaken van het Rijk overgingen naar de
gemeenten. Dit was een majeure operatie in gemeenteland. De provincie koos – ook op verzoek
van gemeentebesturen en andere partners – voor de rol van facilitator en samenwerkingspartner
in de totstandkoming van de steunfunctie Wmo. Dat bracht de gemeenten gezamenlijk financieel
voordeel en de burgers optimale kwaliteit in de dienstverlening. Lokale bestuurders en betrokken
partners in dit zorg- en welzijnsdomein zijn zeer tevreden met de wijze waarop de provincie deze
rol heeft ingevuld. In de loop van de tijd heeft het provinciebestuur het Zeeuwse model ook
verbreed van het zorg- en welzijnsdomein naar het ruimtelijk-economisch domein.
Het is onder invloed van het Zeeuws model ondenkbaar dat de provincie gebruik zal maken van
haar inpassingbevoegdheid als het gaat om windenergie-ontwikkeling. Of zoals één van de
respondenten het verwoordde: “We gaan in Zeeland echt geen ruzie maken over een paar

windmolentjes. Dat ruilen we tegen elkaar uit, zoals dat met heel veel dingen gebeurt bij het tot
stand komen van een bestemmingsplan. Windenergie is dan echt geen hoofdzaak. Door het
gemeentebestuur werd de bouw van paardenstallen en de omvang van bedrijfswoningen en het
bouwblok in het buitengebied veel belangrijker gevonden ten tijde van het tot stand komen van
het bestemmingsplan Buitengebied” (citaat de heer J. Smeenk).
Rijksoverheid – Provincie/gemeenten
Windenergie-ontwikkeling op land is al vanaf halverwege de jaren negentig één van de
belangrijkste duurzame energiebronnen uit het energie- en klimaatbeleid van de rijksoverheid.
Ook in die periode was het al duidelijk dat plaatsingsproblemen op lokaal niveau een belangrijke
belemmering vormden. In de jaren negentig kregen provincies primair de verantwoordelijk voor
het bereiken van de per provincie geformuleerde taakstelling. In lijn met het doelgroepenbeleid
uit het NMP werd een vrijwillig bestuursakkoord afgesloten. Toen bleek dat in geen enkele
provincie de taakstelling gehaald zou gaan worden werd serieus overwogen om de strategie te
wijzigen naar een meer dwingende aanpak. Dat leidde niet tot een beleidsverandering. Opnieuw
werd er een vrijwillig bestuursakkoord afgesloten (BLOW, zie paragraaf 4.1.1), waarmee werd
onderstreept dat windenergie-ontwikkeling een kerntaak zou blijven voor provincies. Om het
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draagvlak voor het beleid te verhogen ondertekenden een aantal andere actoren, waaronder de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ook het bestuursakkoord. Dat veranderde niets
aan het draagvlak voor windenergie op lokaal niveau in de onderzochte casus. De VNG moet niet
als representant worden gezien van individuele gemeenten. Ook om die reden veranderde het
lokale beleid wederom niet toen er op rijksniveau tussen VNG en VROM een klimaatakkoord
werd afgesloten in 2007. Momenteel is er nieuw rijksoverheidsbeleid in voorbereiding voor
windenergie-ontwikkeling, de zogenaamde rijksstructuurvisie. De provincies, vertegenwoordigd
in het Interprovinciaal Overleg, sturen er opnieuw op aan dat de ruimtelijk inpassing van
windenergieprojecten in de toekomst een kerntaak van de provincie blijft. Ook voor projecten van
boven de 100 MW, waarvoor nu de rijkscoördinatieregeling (zie paragraaf 4.1.2) geldt (167). Van
concrete samenwerking tussen de rijksoverheid en lokale overheden is geen sprake, met
uitzondering van een klein aantal gevallen waar windparken met zeer grote vermogens (>
100MW) worden ontwikkeld. De provincies dreigen met tegenwerken (door verlies van
draagvlak) als het rijk zich ook rechtstreeks zou gaan bemoeien met projecten van beneden de 100
MW.
Initiatiefnemers – gemeente – belanghebbenden – expert en adviesorganisaties
Initiatiefnemers werken op lokaal en regionaal niveau niet structureel samen om het algemene
beleid voor windenergie van provincie/gemeente te beïnvloedden. Het ontbreekt in het
arrangement aan een belangenorganisatie, die andere actoren ervan weet te overtuigen dat
windenergie-ontwikkeling nuttig is, ook afgewogen tegen andere vormen van duurzame
energieopwekking (inclusief kernenergie) en in relatie tot de energie- en klimaatproblematiek.
Het samenwerken tussen initiatiefnemers beperkt zich tot het optrekken in concrete projecten.
Wanneer de provincie en gemeenten hun planologische medewerking hebben verleend dan wordt
er zeer nauw samengewerkt om het plan te kunnen realiseren, waaruit soms conflicten ontstaan
met belanghebbenden, zoals omwonenden en locale milieu- en natuurorganisaties. Zowel
mediation als beroep bij de raad van state heeft zich in de onderzochte casus voorgedaan. De
kwaliteit van de ruimtelijke onderbouwing, veelal uitgevoerd door expert- en adviesorganisaties,
bepaalt dan in belangrijke mate of de plannen overeind kunnen worden gehouden.
4.3.2 Spelregels in het beleidsarrangement
Windenergieprojecten komen tot stand in een aantal conceptueel van elkaar te onderscheiden
ronden. In elke ronde vindt besluitvorming plaats en heeft eigen spelregels. Stapsgewijs wordt de
realisatie van een windpark na ieder succesvol doorlopen ronde steeds concreter. Het kan zo zijn
dan rondes tegelijkertijd worden doorlopen, of dat er een andere volgorde wordt gekozen dan hier
is gehanteerd.

Ronde 1: Verkrijgen van planologische medewerking aan het wijziging van het bestemmingsplan
(principeverzoek) gemeente + goedkeuring provincie
Omdat gemeenten er in de regel niet voor kiezen om zonder initiatiefnemer ruimte in
bestemmingsplannen voor windenergie te creëren, moet er voor een concreet project een
ruimtelijke procedure worden doorlopen. De gemeenteraad moet besluiten daar op voorhand
medewerking aan te willen verlenen. Meestal wordt er op indicatief niveau onderzoek
aangedragen over de verwachte milieugevolgen en de landschappelijke inpassing om het
gemeentebestuur te overtuigen dat het project passend is op de locatie.
Initiatiefnemers kunnen meerdere wegen bewandelen om goedkeuring voor hun plannen te
verkrijgen. Het plan kan (al dan niet via het ambtelijke apparaat) aan het college worden
aangeboden, die kunnen besluiten om het ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Daarnaast kunnen ze fracties in de gemeenteraad benaderen om het plan direct te agenderen voor
een raadsvergadering.
Naast de gemeentelijke organisatie moet de initiatiefnemer evenwel medewerking verkrijgen van
de provincie, wanneer de beoogde locatie in strijd is met het Omgevingsplan en daaraan
gerelateerd de Provinciale ruimtelijke verordening Zeeland. De initiatiefnemer zal de provincie
ervan moeten overtuigen dat de locatie toch geschikt is voor windenergie-ontwikkeling, omdat
deze voldoet aan het concentratieprincipe en vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt
landschappelijk is in te passen.
De case studie toont aan dat strijdigheid met zowel het gemeentelijke en provinciale ruimtelijke
beleid geen belemmering hoeft te zijn voor een nieuw windpark (windpark Kreekrak/Spuikanaal).
Toch stranden de meeste projecten al in deze fase, blijkens de analyse, onder invloed van de
machtsverhoudingen in het beleidsveld en de strijdigheid met inpassingsdiscours (zie paragrafen
4.3.3 en 4.3.4).

Ronde 2: Verkrijgen van medewerking van grondeigenaren /- gebruikers
Deze ronde kan vanzelfsprekend worden overgeslagen als de initiatiefnemer de gronden al in
bezit/gebruik heeft. Zo niet, dan zal de initiatiefnemer intentieovereenkomsten moeten
overeenkomen met deze partijen. Zowel gemeente als provincie zien in de onderzochte casus geen
rol weggelegd en zijn geen partij in deze ronde.

Ronde 3: Opstellen van de startnotitie m.e.r. en goedkeuring daarvan door het gemeentebestuur
Als er eenmaal door het gemeente en provinciebestuur goedkeuring is verleend aan een project in
ronde 1 laat de onderzochte casus zien dat gemeente en provincie op ambtelijk niveau zoveel
mogelijk de ontwikkeling faciliteren. Er vindt structureel overleg plaats en er wordt meegedacht
in oplossingen in het geval van uitvoeringsproblemen. In aanloop naar het voorleggen van de
startnotitie m.e.r. aan het gemeentebestuur komen de in de m.e.r. te onderzoeken alternatieven en
milieugevolgen in overleg tot stand. Vervolgens trekken de overheden gezamenlijk met
initiatiefnemers op om de andere actoren (omwonenden, belangenorganisaties, commissie-m.e.r.)
ervan te overtuigen dat het windpark in de gewenste hoedanigheid (basisalternatief) de beste
optie is. Na het verwerken van de inspraakreacties wordt de startnotitie voorgelegd aan B&W en
de gemeenteraad. De formele spelregels voor de startnotie m.e.r. zijn opgenomen in het Besluit
M.E.R.

Ronde 4: Instemmen met de uitkomsten van het MER door het gemeentebestuur
In het MER voor een windpark worden alternatieven onderzocht en met elkaar vergeleken op de
punten: ecologie, landschap en archeologie, leefomgeving/geluid, leefomgeving/slagschaduw,
scheepvaart/luchtvaart/straalverbindingen,
veiligheid,
bodem/water/landbouw
en
energieproductie. De gemeenteraad dient vast te stellen dat er in het MER is onderzocht wat er in
de door de raad vastgestelde Richtlijnen in ronde 3 was voorgeschreven. Verder dient ze te
besluiten of de keuze van het MMA in redelijkheid door de onderzoeksresultaten gedragen en of
er met de keuze van het VKA en de argumenten daarvoor kan worden ingestemd. Het is aan de
initiatiefnemers met hulp van de ingehuurde expertise (expert & adviesbureaus) om het plan te
verdedigen in de raadsvergadering. Omdat raadsvergaderingen open zijn voor publiek en andere
belanghebbenden eventueel kunnen inspreken kunnen ook andere actoren de gemeenteraad
proberen te beïnvloeden.
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Ronde 5: In procedure brengen van voorontwerp en ontwerp-bestemmingsplan door B&W,
definitieve goedkeuring bestemmingsplan gemeenteraad, beroep Raad van State / Mediationtraject
bestemmingsplanprocedure
In deze ronde is er opnieuw de ruimte voor alle belanghebbenden om de besluitvorming te
beïnvloeden. Een ieder kan in eerste instantie een inspraakreactie geven op het
voorontwerpbestemmingsplan en vervolgens een zienswijze ontwerpbestemmingsplan. Er wordt
nauw samengewerkt tussen initiatiefnemers en de ambtelijke organisatie, die zich daar in de
onderzochte casus lieten bijstaan door een adviesbureau. Een inspraakavond voor omwonenden
maakt onderdeel uit van de procedure, evenals een brede kennisgeving in de media. Ook worden
overlegpartners schriftelijk geïnformeerd. Het college dient haar goedkeuring te geven al volgens
het bestemmingsplan ter definitieve goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de
invoering van de nieuwe Wro volgde nog een goedkeuring van de provincie. Deze is sinds 1 juli
2008 komen te vervallen.
Actoren die het niet eens zijn met het besluit van de gemeente kunnen beroep instellen bij de
Raad van State. De bestuurrechter zal dan toetsen of de gemeente het besluit op correcte
juridische gronden heeft genomen. In de onderzochte casus is er in tegenstelling tot een juridische
procedure succesvol gekozen voor een mediationtraject tussen omwonenden en initiatiefnemers.

Ronde 6: Verkrijgen overige toestemmingen overheid (Omgevingsvergunning / melding Wet
milieubeheer, natuurbeschermingsvergunning ed.)
Het verkrijgen van de vergunning(en) voor het bouwen en in werking hebben van een
windturbine staan open voor bezwaar en beroep. Deze vergunning(en) worden verleend door de
ambtelijke organisatie die het plan toetst aan de wettelijke kaders en daarvoor is gemandateerd
door het college van B&W. Eventuele belanghebbenden kunnen een procedure aanspannen bij de
rechtbank.

Ronde 7: Verkrijgen van subsidie van de rijksoverheid
Voor het verkrijgen van subsidie moeten initiatiefnemers een aanvraag doen bij de rijksoverheid.
In de jaren negentig hebben energiebedrijven onder invloed van de MAP-regeling meer kunnen
profiteren van subsidiegelden dan andere groepen initiatiefnemers. Het MAP-convenant was een
voortzetting van het beleid van het ministerie van EZ om in belangrijke mate alleen de
energiesector te betrekken bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van een duurzame
energiehuishouding. Kleinschalige initiatieven van boeren en idealisten werden ook al in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw in beginsel niet serieus genomen als potentiële trekkers
van windenergieprojecten (Agterbosch et al, 2004, Dinica, 2003). Om deze reden hebben
initiatiefnemers van kleinschalige ontwikkeling van windenergie tot 1986 geen toegang tot
subsidiemiddelen gekregen, terwijl energiebedrijven wel op dergelijke steun hebben kunnen
rekenen. Als gevolg van de ramp met de kernreactor in Tsjernobil, verdween onder grote
maatschappelijke weerstand en angst, kernenergie als optie uit het energiebeleid en werd het
model van kleinschalige windenergieopwekking door de toen machtige anti-kernenergiebeweging
geadopteerd. Het gevolg was dat er overal in het land coöperatieve stichtingen ontstonden, die
vanuit ideëel perspectief probeerden windprojecten te faciliteren. Hoewel in geringe mate, wisten
de kleinere partijen ook toegang te krijgen tot het subsidiesysteem. De meeste subsidie bleef
echter via MAP-subsidies gaan naar de energiebedrijven, mede omdat de overkoepelende
brancheorganisatie EnergieNed nauwe banden wist aan te houden met het ministerie van EZ
(Breukers, 2006).
Toen de MAP-regeling onder invloed van de liberalisering van de energiesector ten einde liep in
2001 ontstond er een gelijk speelveld voor alle initiatiefnemers voor wat betreft het verkrijgen van
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subsidiegelden. Hoewel de spelregels rond subsidieverlening soms voor enige vertraging kunnen
zorgen, zijn zij geen dusdanige belemmering dat kansrijke projecten helemaal geen doorgang
kunnen vinden. Wel vormt de structuur voor onzekerheid en om die reden voor een groter
investeringsrisico. Volgens de respondenten hebben windenergie-projecten een gemiddelde
voorbereidingstijd van 8 jaar. Bovendien zijn de voorinvestering om te komen tot een plan
aanzienlijk. Omdat subsidieregelingen onder invloed van wisselingen in het politieke speelveld
een kortere duur kennen, hebben initiatiefnemers geen zekerheid dat projecten die zij starten in
aanmerking zullen komen voor subsidie op het moment dat deze kan worden verkregen. Om
subsidie te kunnen krijgen moet een initiatiefnemer namelijk de vorige ronden eerst succesvol
doorlopen hebben en in het bezit zijn van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Het
verschaffen van lange termijnzekerheid met betrekking tot de beschikbaarheid van en
voorwaarden voor financiering zou het investeringsklimaat verbeteren.

Ronde 8: Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk netwerkbeheerder
In de jaren negentig kende Nederland een structuur, waarbij de spelregels verbonden aan het
elektriciteitsnetwerk de energiebedrijven bevoordeelden ten opzichte van andere in windenergie
investerende partijen (Breukers, 2006). Door een wijziging van Elektriciteitswet in 1989 werden
energiebedrijven verplicht om binnen de regio waarin zij een monopoliepositie bezaten alle
elektriciteit die werd opgewekt met windturbines af te nemen. Het was voor een decentrale
elektriciteitsproducent, waar dat nu door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt wel mogelijk
is, niet toegestaan elektriciteit aan een andere partij te verkopen, dan aan het regionale
energiebedrijf. De Elektriciteitswet gaf de energiebedrijven daarmee de mogelijkheid om voor
windenergie relatief weinig te betalen. Door de monopoliepositie konden zij een soort van boete
hanteren vanwege de ‘leveringsonzekerheid’ van windenergie. Tot de liberalisering van de
energiehuishouding
woedde
hierover
een
heftige
discussie
tussen
de
energiehandelsmaatschappijen en de koepelorganisatie van kleinschalige initiatiefnemers
PAWEX, hoewel er uitzonderingen waren en bepaalde energiebedrijven wel een bevredigende
prijs wilden betalen (Breukers, 2006). Tegenwoordig is het speelveld voor alle initiatiefnemers
gelijk en is een dergelijke oneerlijke verdeling van hulpbronnen niet meer aanwezig.
Juist deze gelijkwaardigheid zorgt echter voor een belemmering voor de ontwikkeling van lokale
duurzame
energiebedrijven.
Initiatiefnemers
van
lokale
energiebedrijven,
vaak
samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden en lokale gebruikersgroepen zoals
verenigingen van eigenaren of bedrijven, pleiten voor een uitzonderingspositie, waarin zij
onbeperkt kunnen salderen en worden vrijgesteld van belastingen (BTW en REB) voor
zelflevering (169). Onbeperkt salderen betekent dat lokaal geproduceerde elektriciteit onbeperkt
kan worden verrekend met het verbruik van de aangesloten partners, ook al is de elektriciteit
opgewekt met een installatie buiten de locatie waar het verbruik plaats vindt. In de huidige
institutionele setting is dit niet mogelijk zodra gebruik gemaakt wordt van het elektriciteitsnet,
ook al is dat maar over geringe afstand in een lokale situatie. Er moet dan eveneens over de eigen
geproduceerde elektriciteit energiebelasting en BTW worden betaald. Vergelijkbaar met ‘groente
van eigen tuin’ wordt er door de initiatiefnemers bij de rijksoverheid op aangedrongen de
belastingplicht op deze vorm van energie los te laten. Vooralsnog is dat echter niet het geval,
waardoor dergelijke initiatieven moeite hebben om te concurreren met grootschalige centrale
(duurzame) energie-opwekking.
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4.3.3 Hulpbronnen
Het provincie- en gemeentebestuur zijn zeer nauw betrokken bij de planning van
windenergieprojecten. Wat dat betreft is windenergie-ontwikkeling een voorbeeld voor de
representatieve democratie. Er is geen vierde macht die achter de schermen het beleid bepaalt. De
formele en juridische zeggenschap van de gemeenteraad en het college vormt hierdoor een zeer
belangrijke hulpbron in het arrangement. In Zeeland is windenergie-ontwikkeling door het
provinciebestuur aangemerkt als provinciaal belang. Omdat windenergie een kerntaak is van de
provincie zou men kunnen denken dat het bestuur van de provincie gemeenten overrulet, maar
daarvan is dus in werkelijkheid geen sprake, zoals in paragraaf 4.3.1 al werd beschreven. Onder
invloed van de bestuurscultuur in Zeeland maakt het provinciebestuur geen gebruik van haar
formele bevoegdheden voor het stimuleren van windenergie. Het is met een
beleidsarrangementenbenadering lastig vast te stellen hoe autonoom politici hun standpunt
bepalen. Het lijkt erop dat zij bestaande belangen laten prevaleren boven ecologische
modernisering. Zoals al eerder opgemerkt is het opvallend dat er geen actoren zijn in het lokale
beleidsveld, die zich structureel inzetten voor het stimuleren van windenergie. Tegenstanders die
vanuit een nimby standpunt opereren zijn beter georganiseerd en weten de publieke opinie en
daarmee ook de lokale politiek in hun voordeel te beïnvloeden. Waarom het in een paar
uitzonderlijke gevallen wel lukt om de lokale politiek vóór een initiatief te laten stemmen hangt
volgens de respondenten samen met de bijzondere machtspositie van deze spelers. Zo ontleent
Energiebedrijf DELTA (initiatiefnemer windpark Anna Mariapolder en Kreekrak) haar invloed
aan de bijzondere positie die het bedrijf nog steeds heeft in Zeeland. Provincie en gemeente zijn
namelijk beide aandeelhouder van DELTA. De provincie Zeeland zelfs voor 50%. Voor de
liberalisering van de energiesector bezat DELTA de monopoliepositie voor het leveren van energie
in de provincie. Om deze redenen is DELTA goed bekend in bestuurskringen in Zeeland en kan zij
eerder op medewerking rekenen dan andere concurrerende energiebedrijven. De andere
initiatiefnemer in de onderzochte casus die de gemeenteraad voor zijn plannen voor een nieuw
windpark wist te winnen (zuidelijke uitloper windpark Kreekrak), was één van de meest
invloedrijke ondernemers in de gemeente door zijn grondposities en bedrijfsactiviteiten. Zonder
deze hulpbronnen was het de initiatiefnemer naar alle waarschijnlijkheid niet gelukt om
bestuurlijk draagvlak voor zijn plannen te krijgen, zowel bij de provincie als bij de gemeente.
Wat naast de lokale politiek-bestuurlijke context opvalt, is de invloed van de verschillende
betrokken beleidsvelden op de beleidsvorming. Zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau
krijgt het windenergiebeleid vorm in het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening. Waar op
rijksniveau het windenergie-ontwikkelingsbeleid een energie- en klimaatbeleidsvraagstuk is, is
het op lokaal niveau een ruimtelijke ordeningsprobleem, dat vanuit een RO-invalshoek wordt
benaderd. In het RO-domein wordt bepaald hoeveel ruimte er wordt geboden aan windenergie.
Energie en klimaatbeleidsoverwegingen spelen een marginale rol bij het tot stand komen van
windenergiebeleid. Met veel minder hulpbronnen in vergelijking tot het RO-beleidsdomein,
zowel financieel (aanzienlijk minder ambtelijke ondersteuning en financiële middelen) als formeel
juridisch (klimaatbeleid kan niet worden afgedwongen met regels) regeert het RO-beleidsdomein
over het energie en klimaatbeleidsdomein. Dit verklaart waarom het windenergiebeleid op
rijksniveau een taakstellend karakter heeft (klimaat- en energieoverwegingen bepalen de
doelstellingen
voor
windenergie-ontwikkeling),
terwijl
op
regionaal
niveau
inpassingsoverwegingen bepalend zijn voor de windenergiedoelstellingen. Padafhankelijkheid en
bounded rationality zijn mede van invloed geweest op deze ontwikkeling. Toen provinciale en
gemeentelijke overheden eind jaren tachtig werden geconfronteerd met het fenomeen
windenergie was er geen geïnstitutionaliseerd energie- en klimaatbeleidskader om te sturen op
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deze ontwikkeling. Om die reden had het RO-domein vrij spel om windenergie-ontwikkeling met
haar beleidsuitgangspunten en instrumenten te beteugelen. Naar gelang de tijd verstreek werd het
gemeengoed om de problematiek te framen vanuit het inpassingsdiscours (zie ook paragraaf
4.3.4.). De bescheiden opkomst van lokaal energie- en klimaatbeleid onder invloed van
rijkssubsidiering begin 21e eeuw (BANS- en later SLOK-beleid) heeft daar dan ook niets aan
kunnen veranderen.
4.3.4 Discoursen in het beleidsveld
Binnen de argumentatieve strijd die over windenergie-ontwikkeling in de onderzochte casus is
gevoerd vormt het inpassingdenken versus het doelgericht denken over windenergie een
belangrijk hoofdthema. Het doelgericht denken stelt het energie- en klimaatvraagstuk en daaraan
gerelateerde taakstelling voor windenergie-ontwikkeling uit het rijksoverheidsbeleid centraal. De
vraag is niet óf de taakstelling moet worden nagestreefd, maar hóe het noodzakelijke vermogen
moet worden gerealiseerd. Het doelgericht denken is geworteld in een sterke onderkenning van
de klimaatproblematiek en de daaraan ten grondslag liggende antropogene oorzaken. Weliswaar
zo goed mogelijk planologisch afgewogen, moeten andere belangen wijken voor windturbines als
dat niet anders kan. Op de locaties die voldoen aan de vestigingscriteria moeten ruimtelijke
voorwaarden voor grootschalige windenergie-ontwikkeling worden geschapen, waar nodig met
geëigende herinrichtingmaatregelen.
Op basis van deze uitgangspunten werd door de provincie Zeeland begin jaren negentig een
selectie aan geschikte locaties voor grootschalige windenergie-ontwikkeling aangedragen.
Kleinschalige windenergieprojecten (1-10 turbines) werden overal inpasbaar geacht. Hoe anders
de insteek van het doelgericht denken was ten opzichte van het inpassinggericht denken maakt
figuur 5.3 duidelijk. Ten aanzien van visueel landschappelijke aspecten werden 3 typen
landschappen onderscheiden: zeer kwetsbaar landschap, kwetsbaar en weinig kwetsbaar
landschap. Met uitzondering van enkele natuurgebieden in de gemeente werd het gehele
grondgebied in Reimerswaal geframed als weinig kwetsbaar.

Figuur 5.2 Aanduiding kwetsbaarheid landschap in relatie tot windenergie (bron: 166)

104

Binnen het inpassingdiscours was een dergelijke benadering ondenkbaar. Dat hing samen met het
steeds hoger worden van windturbines, waardoor de landschappelijke inpasbaarheid op steeds
minder plaatsen mogelijk werd geacht door de visuele complicaties die dat met zich mee zou
brengen. Binnen het inpassingdenken is niet de taakstelling leidend, alswel de inpasbaarheid van
de turbines in het bestaande landschap. Windturbines moeten kunnen wegvallen tegen
achterliggende andere verticale elementen in het landschap, ofwel een duidelijke relatie hebben
met andere elementen in het landschap, zoals een bedrijf dat veel elektriciteit nodig heeft voor de
bedrijfsvoering. Daarnaast moet de hinder voor omwonenden aanvaardbaar zijn en wordt
herinrichting als een te grote ingreep ervaren om windenergie-ontwikkeling te faciliteren. De
belangrijkste uitdrager van het inpassingdiscours in de jaren negentig was de gemeente
Reimerswaal. Waar het doelgerichte discours in haar story-line bijna het gehele grondgebied van
de gemeente Reimerswaal geschikt achtte voor de bouw van windturbines, was de gemeente
slechts bereid om op enkele locaties medewerking te verlenen aan de bouw van turbines met een
hoogte hoger dan 45 meter. De twee discoursen stonden dan ook diametraal tegenover elkaar.
Concentratie was al van begin af aan een belangrijk principe binnen het doelgerichte discour.
Door de hoge kosten van netinpassing en de bouw van een aansluitstation werd concentratie van
windturbines op een relatief klein aantal locaties als een noodzakelijke randvoorwaarde
beschreven om de taakstelling van 250 MW in het jaar 200 te kunnen bereiken. Bovendien werd
met concentratie versnippering in het landschap voorkomen, dat vanuit landschap-esthetische
overwegingen niet wenselijk werd geacht. Het inpassingsdiscours was het niet oneens met het
concentratieprincipe als er dan toch windturbines moesten komen, maar trok wel de noodzaak
daarvan in twijfel door de taakstelling als “erg fors” te omschrijven.
Het doelgerichte discours institutionaliseerde in het beleid van de provincie in de jaren negentig.
Dat leidde er in 1999 toe dat de provincie Zeelandbreed 3 concentratiegebieden aanwees in het
Streekplan voor grootschalige windenergie-opwekking (zie paragraaf 4.1.2). Door gemeentelijke
weerstand werden er in geen van deze gebieden uiteindelijk ooit windturbines gebouwd.
Onder invloed van twee ontwikkelingen werd de tegenstelling tussen provincie en gemeente
drastisch verminderd. Doordat windturbines ten eerste steeds hoger en efficiënter werden, en
daarmee de vermogens substantieel toenamen per turbine, was er veel minder ruimte nodig dan
tien jaar eerder om de taakstelling te halen ( zie ook paragraaf 1.2). Dat is conceptueel
weergegeven in figuur 5.3. Hoewel het dus relatief makkelijker werd om grote vermogens
windturbines te plaatsen, werd opmerkelijk genoeg met het tweede bestuursakkoord BLOW de
taakstelling voor Zeeland verlaagd van 250 MW in het jaar 2000 naar 205 MW gerealiseerd
vermogen in het jaar 2010 (zie ook paragraaf 4.1.1). Met het verlagen van het ambitieniveau werd
het vanzelfsprekend makkelijker voor de provincie om aan haar taakstelling met de rijksoverheid
te voldoen. Hierdoor ontstond er omstreeks 2002 een discourscoalitie tussen provincie en
gemeenten, mede onder invloed van het aantreden van een nieuw college van Gedeputeerde
Staten. Ook maatschappelijke organisaties als de ZMF konden zich aansluiten bij die coalitie. Het
concentratieprincipe werd door de provincie geherdefinieerd. Concentratie ging ook uitsluiting
van andere (kleinschalige) projecten betekenen. Buiten de 4 meest sociaal-maatschappelijk
geaccepteerde locaties in de provincie (Zeehaventerreinen Terneuzen en Vlissingen, Neeltje Jans
en Kreekrak/Spuikanaal) werden nieuwe projecten in de open polderlandschappen niet meer
toegestaan. Deze visie, die op draagvlak kon rekenen van gemeenten, raakte geïnstitutionaliseerd
in het provinciale omgevingsplan 2006 – 2012 en in de daarop volgende de Provinciale
ruimtelijke verordening.

105

1991

5000 kW
Max. vermogen per turbine

Benodigde ruimte taakstalling

20 km2

2010

Figuur 5.3 Schematisch weergegeven relatie tussen turbinevermogen (doorgetrokken lijn) en benodigde
ruimte voor de taakstelling (gestippelde lijn) in de periode 1991-2010.

Er is een nieuwe discourscoalitie ontstaan, met een story-line die windturbines framet als
landschapsvreemde elementen die hinder veroorzaken voor de locale bevolking. Plaatsing moet
dan ook zoveel mogelijk worden vermeden, tenzij turbines zonder (veel) weerstand kunnen
worden geplaatst. Alleen op zeehaventerreinen en langs grote infrastructurele werken is om die
reden ruimte voor windturbines. Landschap-esthetische overwegingen en hinderaspecten voor de
lokale bevolking bepalen het beleid. De urgentie van duurzame energie-opwekking in relatie tot
het energie- en klimaatvraagstuk speelt onder invloed van dit discours in de lokale context een
ondergeschikte rol. Windenergie moet worden afgewogen tegen andere vormen van duurzame
energie-opwekking en energiebesparing. Groei van windenergie-opwekking blijft mogelijk door
het opwaarderen van verouderde turbines en inbreiding met nieuwe turbines binnen de
concentratiegebieden. Het economisch belang van verdergaande windenergie-ontwikkeling wordt
in twijfel getrokken, met als belangrijkste genoemde nadelen de subsidie-afhankelijkheid en de
leveringsonzekerheid.
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5. Conclusie
Conclusie en aanbevelingen
5.1 Beantwoording deelvragen
Door middel van het beantwoorden van de volgende deelvragen wordt gezocht naar
beantwoording van de hoofdvraag.
Deelvraag 1: Hoe vindt in theorie beleidsvorming onder invloed van institutionele variabelen
plaats?
Beleid komt in de moderne samenleving niet stand door doelrationele besluitvorming, maar wordt
in belangrijke mate beïnvloed door de werking van instituties. Institutionalisering leidt tot
beleidsarrangementen, waarmee de tijdelijke stabilisering en structurele werking van de inhoud
en organisatie van een beleidsterrein wordt aangeduid. In een beleidsarrangement is een interne
structuur aanwezig, die bestaat uit vier dimensies. Deze dimensies zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, hetgeen inhoudt dat een verandering op één van de dimensies hoe dan ook
verandering op de andere dimensies induceert. Drie dimensies zijn van organisatorische aard
(actoren, spelregels en machtsbronnen), een vierde dimensie beslaat de inhoudelijke ontwikkeling
in het beleidsveld (discoursen). Het tijdelijk karakter van een beleidsarrangement verwijst naar
het feit dat instituties, hoe stabiel op het eerste gezicht ook, aan voortdurende verandering en
aanpassing danwel aan afbraak en heropbouw onderhevig zijn. Dergelijke verandering kan
worden geïnitieerd door een wijziging van de interne dimensies van een beleidsarrangement,
maar ook door achterliggende sociale ontwikkelingen en mechanismen die ten grondslag kunnen
liggen aan dit soort veranderingen.
Om de wisselwerking tussen windenergie-ontwikkeling en instituties in een specifieke lokale
context te kunnen onderzoeken is op basis van de theoretische bevindingen een conceptueel
model gemaakt, waarmee de veronderstelde relaties tussen de concepten en de hieruit
voortvloeiende variabelen in beeld kunnen worden gebracht. Het uitgangspunt in dat model is dat
verdergaande windenergie-ontwikkeling in belangrijke mate afhankelijk is geworden van
institutionele variabelen die in de loop der jaren door de interactie tussen de actoren zijn ontstaan.
Binnen de actoren-dimensie zijn de variabelen verbonden aan de eigenschappen van de actoren
die in de beleidsprocessen rond windenergieontwikkeling een rol spelen. Naast de samenstelling
gaat het hier om de perceptie en preferenties van actoren en de daar aan verbonden discoursen
over windenergie-ontwikkeling die in het beleidsveld aanwezig zijn. Tevens maakt het strategisch
gedrag onderdeel uit van de actoren dimensie. Perceptie, preferentie en strategisch gedrag bepalen
samen de discours-coalities in het beleidsveld. De variabelen in de spelregel-dimensie zijn
verbonden aan zowel de informele als formele afspraken die in het beleidsveld bepalen wat
mogelijk is, wat verboden is of wat alleen onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. De
variabelen in de hulpbronnen-dimensie zijn gerelateerd aan de verdeling van de hulpbronnen die
actoren ter beschikking staan om hun doelen te bereiken.
Naast institutionele variabelen in de locale context zijn er evenwel bovenlokale institutionele
variabelen en fysieke en materiële randvoorwaarden die van invloed zijn op het te onderzoeken
beleidsveld en beleidsuitkomsten structureren. Bovenlokale variabelen onderscheiden zich van de
lokale variabelen, omdat ze niet het resultaat zijn van de interactie tussen de actoren in het lokale
beleidsveld en vrijwel niet te beïnvloeden zijn door de lokale actoren. Met fysieke en materiële
randvoorwaarden wordt gedoeld op invloedsfactoren die windenergie-ontwikkeling beïnvloeden
en die niet zijn gelegen in de lokale of bovenlokale institutionele variabelen.
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Tot slot wordt het succes van windenergie-ontwikkeling mede afhankelijk geacht van de
institutionalisering van de basisprincipes van ecologische modernisering in het beleid, zowel op
lokaal als op bovenlokaal niveau. Ecologische modernisering leidt tot het onderkennen van de
ecologische crisis en het zoeken van oplossen voor de problemen die hieraan zijn gerelateerd.
Daarbij wordt een zwakke en een sterke variant onderscheiden. In de zwakke variant is het beleid
gericht op technische herstructurering van de energiehuishouding, waarbij de besluitvorming een
technocratisch karakter kent en is ingegeven door politieke, wetenschappelijke en economische
elites. In de sterke variant wordt daarentegen gezocht naar diepere structurele transformaties in de
markt, overheid en sociale sfeer en de relaties daartussen, teneinde het sociaal leren in relatie tot
het verduurzamen van de energiehuishouding te bevorderen. Idealiter zijn beleidsprocessen
transparant en democratisch en open voor alle belanghebbenden om in te participeren.
Deelvraag 2: Welke institutionele factoren belemmeren windenergie-ontwikkeling in een
specifieke lokale beleidscontext, onderzocht met een beleidsarrangementenbenadering?
1. Geen volledige ecologische modernisering in het rijksbeleid
Al sinds het eerste Milieubeleidsplan is klimaatverandering als volwaardig milieuprobleem
onderkend in de beleidsprogramma’s van het energie- en klimaatbeleid. Weliswaar zijn
beleidsdoelstellingen, de mix van instrumenten en de gebruikte metaforen enigszins veranderd in
de loop der jaren, de achterliggende basisprincipes van het beleid zijn min of meer hetzelfde
gebleven. De analyse laat zien dat de basisprincipes van ecologische modernisering daar onderdeel
van uitmaken, maar dat het discours niet op alle punten geïnstitutionaliseerd is geraakt in het
beleid, ook niet in haar meest zwakke vorm:
• Economische groei wordt in het beleid als belangrijke voorwaarde beschreven voor het
adequaat kunnen terugbrengen van broeikasgasemissies. Terugbrengen van economische
groei is op geen enkel moment overwogen. Ook niet toen ontkoppeling tussen de uitstoot
van broeikasgassen en economische groei in de jaren negentig onmogelijk bleek;
• In het beleid is een sterk geloof aanwezig dat technologische innovatie zoals windenergieontwikkeling uiteindelijk kan leiden tot de aanzienlijke reductie van broeikasgasemissies
welke nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Onder invloed van dit principe is
windenergie-ontwikkeling, ondanks de tegenvallende resultaten in het verleden, een
belangrijke pijler van het klimaat- en energiebeleid op de korte termijn blijven uitmaken;
• Netwerksturing blijkt een belangrijk principe te zijn in het rijksoverheidsbeleid.
Samenwerken met doelgroepen is een belangrijk instrument om de eigen doelen te
bereiken. In het geval van windenergie-ontwikkeling is de provincie de belangrijkste
partner waarmee de samenwerking wordt gezocht om de ontwikkeling van windenergie te
stimuleren. De aanpak is gericht op decentralisering met het vertrouwen dat
marktpartijen, provincies en gemeenten de ontwikkeling van windenergie zullen
faciliteren in het bereiken van de doelstelling.
• het vervuiler-betaalt-principe is het ecologische moderniseringsprincipe dat ontbreekt in
het klimaat- en energiebeleid van de rijksoverheid. De regulerende energiebelasting (REB)
die er sinds medio jaren negentig wordt geheven op met fossiele brandstoffen opgewekte
elektriciteit moet niet worden verward met het vervuiler-betaalt-principe. Natuurlijk is de
REB wel gebracht als een fiscale maatregel om energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren. Van het internaliseren van milieukosten zoals ecologische
moderniseringtheorie dat beoogt is geen sprake. Het ecologiseren van economie en
daarmee samenhangend het economiseren van ecologie vindt niet plaats. Windenergieontwikkeling blijft net als andere vormen van duurzame energie om die reden afhankelijk
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van subsidie. De kosten als gevolg van neveneffecten die zijn gerelateerd aan het gebruik
van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening kunnen nog in belangrijke mate
worden afgewenteld op toekomstige generaties. De belangrijkste belemmering voor
ecologische modernisering vormt het gebrek aan internationale overeenstemming over
emissiereductie-afspraken en de uitvoering daarvan. Het belang van een goede
concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Nederland weegt kennelijk zwaarder dan het
internaliseren van milieukosten in het economische domein. Op lokaal niveau wordt de
subsidie-afhankelijkheid vervolgens als argument gebruikt om de noodzaak van meer
vermogen aan windturbines in twijfel te trekken. Dat is vervolgens van invloed op de
negatieve belevingswaarde ten aanzien van de komst van turbines in het landschap.
2. Beperkte betrokkenheid gemeenten
gemeenten in beleidsvorming klimaatklimaat- en energiebeleid rijksoverheid
Het plaatsingsprobleem bestaat al zolang de rijksoverheid een doelstelling heeft op het gebied van
windenergie-ontwikkeling. Omdat gemeenten niet werden betrokken bij het tot stand komen van
de uitgangspunten van het klimaat- en energiebeleid, ontbrak het gelijk aan draagvlak om de
beschikbare ruimte mogelijk te maken in de bestemmingsplannen. Het betrekken van de VNG bij
het Bestuursakkoord Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) en het klimaatakkoord 2007
– 2012 heeft daar geen invloed op gehad. De VNG wordt in de onderzochte casus niet ervaren als
een representant van de afzonderlijke gemeenten. De beperkte betrokkenheid heeft ertoe geleid
dat de gemeente buiten het kennisdomein is gebleven, waarbinnen het klimaat- en energiebeleid
vorm heeft gekregen. De rijksoverheid heeft provincies van begin af aan als belangrijkste
onderhandelingspartner beschouwd. Dat had tot gevolg dat lokale actoren enigszins verrast
werden door de beleidsdoelstellingen begin jaren negentig, en vervolgens dat zij de
geloofwaardigheid en uitvoerbaarheid van de gekozen doelstelling in twijfel trokken.
3. Beperkte institutionalisering
institutionalisering uitgangspunten klimaatbeleid bij provincie en gemeente
De analyse laat zien dat op rijksniveau de overheid klimaatverandering in haar
milieubeleidsprogramma’s onderkent als milieuprobleem en het tot haar verantwoordelijkheid
rekent om daar oplossingen voor aan te dragen. Het milieubeleid is succesvol geweest om ook
andere beleidsvelden te beïnvloeden. De analyse laat zien dat klimaatverandering ook in het
energiedomein al twee decennia één van de belangrijkste thema’s is in de beleidsprogramma’s. De
rijksoverheid hanteert netwerksturing als belangrijkste sturingsstrategie. De rijksoverheid heeft
vanaf begin af aan de samenwerking gezocht met andere partijen om haar eigen doelstellingen op
het gebied van duurzame energie te bereiken en was minder gericht op het inzetten van
hiërarchische middelen. De afspraken met de relevante doelgroepen (energiebedrijven, provincies)
kwamen via onderhandeling met de partijen die zich in het netwerk bevonden tot stand. In plaats
van juridische middelen zijn veelal communicatieve instrumenten gebruikt om in te spelen op de
motivatie van de betrokken actoren, zoals het afsluiten van convenanten, het geven van facilitaire
ondersteuning en het stimuleren van demonstratieprojecten. De gemaakte afspraken zijn in het
verleden nooit juridisch vastgelegd, waardoor klimaatbeleid geen kerntaak is geworden van de
lagere overheden. Dat heeft ertoe geleid dat gemeenten en provincies zich enigszins vrijwillig zijn
gaan inspannen op het gebied van energie- en klimaatbeleid. Maar welbeschouwd zijn die
inspanningen dusdanig beperkt gebleven dat daardoor niet meer windturbines zijn gebouwd, dan
er zonder die inspanningen tot ontwikkeling gekomen zou zijn. Ondanks verschillende
convenanten tussen rijk, provincies en gemeenten op het gebied van klimaatverandering heeft dat
de beleidsuitgangspunten over windenergie bij zowel de gemeente Reimerswaal als bij de
provincie Zeeland niet veranderd. Het ruimtelijke ordeningsdomein beïnvloedt het klimaatbeleid
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van beide organisaties in sterke mate. Vice versa is die beïnvloeding door de beperkte
institutionalisering van de klimaatbeleidsuitgangspunten zeer gering geweest.
4. Geen hiërarchische sturing door het middenbestuur
Provincies hebben al decennialang instrumenten om gemeenten te dwingen om in
bestemmingsplannen ruimte te bieden voor de bouw van windturbines. De doorvertaling van
aangewezen locaties in provinciaal beleid naar gemeentelijke bestemmingsplannen is echter
problematisch geweest. De gemeente was niet geneigd het belang van windenergie-opwekking
boven bestaande belangen en ruimtelijke claims te laten prevaleren. De diverse keren dat een
bestuurlijke delegatie van de provincie met overleg dat standpunt van het college van B&W
geprobeerd heeft te beïnvloeden ten spijt. Vervolgens is er door de provincie Zeeland nooit
formeel ingegrepen. Daarentegen is de provincie sinds het begin van het nieuwe millennium juist
intensiever gaan samenwerken met gemeenten. In die regisseursrol is de provincie faciliterend,
coördinerend en stimulerend. Deze verhouding tussen provincie en gemeente blijkt niet op
zichzelf te staan, maar wordt beïnvloed door de achterliggende bestuurscultuur in Zeeland. De
coalitie tussen provincie- en gemeentebestuur heeft ertoe geleid dat de windenergie-ambities van
het middenbestuur naar beneden werden bijgesteld.
5. Hegemonie van het inpassingdiscours
Het inpassingdiscours heeft het doelgerichte discours in de jaren negentig verdrongen en heeft in
het nieuwe millennium hegemonie verworven in de onderzochte casus. Zowel de gemeente als de
provincie onderschrijven als belangrijkste actoren in het beleidsveld de uitgangspunten en deze
zijn geïnstitutionaliseerd in het gemeentelijke bestemmingsplan en de Provinciale ruimtelijke
verordening. Het inpassingdenken heeft de volgende kenmerken:
• de inpasbaarheid van de turbines in het bestaande landschap is het leidende principe;
• hinder voor omwonenden moet aanvaardbaar zijn. Herinrichting wordt als een te grote
ingreep ervaren om windenergie-ontwikkeling te faciliteren;
• windturbines worden omschreven als landschapsvreemde elementen die hinder
veroorzaken voor de locale bevolking. Plaatsing moet dan ook zoveel mogelijk worden
vermeden, tenzij turbines zonder (veel) weerstand kunnen worden geplaatst;
• alleen op zeehaventerreinen en langs grote infrastructurele werken wordt om die reden
ruimte voor windturbines geboden. Windturbines moeten kunnen wegvallen tegen
achterliggende andere verticale elementen in het landschap, ofwel een duidelijke relatie
hebben met andere elementen in het landschap;
• de urgentie van duurzame energie-opwekking in relatie tot het energie- en
klimaatvraagstuk speelt een ondergeschikte rol;
• windenergie moet worden afgewogen tegen andere vormen van duurzame energieopwekking en energiebesparing;
• groei van windenergie-opwekking blijft mogelijk door het opwaarderen van verouderde
turbines en inbreiding met nieuwe turbines binnen de concentratiegebieden;
• het belang van verdergaande windenergie-ontwikkeling wordt in twijfel getrokken, met
als belangrijkste genoemde nadelen de subsidie-afhankelijkheid en leveringsonzekerheid.
6. Beperkte samenwerking propro-windenergiediscour
Initiatiefnemers werken op lokaal en regionaal niveau niet structureel samen om het algemene
beleid voor windenergie van provincie/gemeente te beïnvloeden. Het ontbreekt in het
arrangement aan actoren, bijvoorbeeld een belangenorganisatie, die andere actoren ervan weet te
overtuigen dat verdergaande windenergie-ontwikkeling nuttig is, ook afgewogen tegen andere
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vormen duurzame energieopwekking (inclusief kernenergie) en in relatie tot de energie- en
klimaatproblematiek. Het samenwerken tussen initiatiefnemers beperkt zich tot het optrekken in
concrete projecten. Tegenstanders die vanuit een nimby standpunt opereren zijn beter
georganiseerd en weten de publieke opinie en daarmee ook de lokale politiek in hun voordeel te
beïnvloeden.
7. Hulpbronnentekort
ulpbronnentekort initiatiefnemers
Het provincie- en gemeentebestuur zijn zeer nauw betrokken bij de planning van
windenergieprojecten. De formele en juridische zeggenschap van de gemeenteraad en het college
vormt hierdoor een zeer belangrijke hulpbron in het arrangement. In de lokale politiek prevaleren
bestaande belangen boven ecologische modernisering. Zoals al eerder opgemerkt is het opvallend
dat er geen actoren zijn in het lokale beleidsveld, die zich structureel inzetten voor het stimuleren
van windenergie. Waarom het in een paar uitzonderlijke gevallen wel lukt om de lokale politiek
vóór een initiatief te laten stemmen hangt samen met de bijzondere machtspositie van deze
spelers. De financiële hulpbronnen, kennis, productiemiddelen en legitimiteit blijken het succes te
bepalen van initiatiefnemers.
8. Complexiteit spelregels en schaarse ruimte
Windturbines hebben een behoorlijke impact op de omgeving. De nieuwe generaties
windturbines bereiken hoogtes die door geen enkel ander bouwwerk in agrarische gebieden
worden geëvenaard. Het open karakter van het landschap in Zeeland leidt ertoe dat turbines uit
veel zichtlijnen van grote afstand zichtbaar zijn. Hoewel subjectief, is er een grens aan wat
esthetisch toelaatbaar is in lokale gemeenschappen. Daarnaast kunnen windturbines
natuurwaarden (met name vogels) aantasten en kunnen turbines voor hinder zorgen voor
recreatie en omwonenden door geluidsoverlast en slagschaduw. De bouw van windturbines leidt
bovendien tot een risico als gevolg van calamiteiten die zich in de exploitatie kunnen voordoen.
Ook is de ruimteclaim aanzienlijk en om die reden zijn windparken vaak in strijd met andere
ruimtelijke plannen. Tenslotte kunnen turbines luchtvaart en scheepvaart belemmeren en
straalverbindingen verstoren.
Deze impact heeft tot gevolg dat er voor de ontwikkeling van een windpark rekening gehouden
moet worden met een breed scala aan toestemmingsstelsels, normen en regels die de impact op de
omgeving reguleren. Daarnaast vergen windparken grote en vooralsnog subsidieafhankelijke
investeringen. De analyse laat zien dat de besluitvorming over windenergie plaats vindt in acht
conceptueel van elkaar te onderscheiden ronden. In al deze ronden kunnen zich omstandigheden
voordoen die ertoe leiden dat een windpark niet door kan gaan. De meeste initiatieven sneuvelen
gelijk al in de eerste ronde, omdat er geen medewerking wordt verkregen van gemeente en/of
provincie voor een bestemmingsplanprocedure. Maar ook in volgende ronden kunnen alsnog
plannen stranden.
Door de rijksoverheid zijn een aantal wettelijke kaders de laatste jaren gedereguleerd en
vereenvoudigd (zogenaamde modernisering van VROM-regelgeving). Daarnaast is geprobeerd met
de Crisis en herstelwet de bouw van windparken te bevorderen. Het samenvoegen van procedures
levert gemak op voor initiatiefnemers, maar op basis van deze analyse kan worden gesteld dat het
de ontwikkeling van windparken niet noemenswaardig zal beïnvloeden. De belemmeringen door
de institutionele factoren zoals die hierboven zijn beschreven blijven bestaan. Weliswaar zijn
procedures vereenvoudigd, windenergie-ontwikkeling blijft een subsidieafhankelijk
meerjarenplan, waartegen bezwaar en beroep door eenieder mogelijk is en waartegen de
gemeenteraad op meerdere momenten in het proces een veto kan uitspreken. Het verleggen van
het bevoegd gezag van gemeente naar provincie door de Crisis- en herstelwet lost dat probleem in
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Zeeland niet op. Onder invloed van het inpassingdiscours zal de provincie evenmin nieuwe
initiatieven buiten de concentratiegebieden ondersteunen, tenzij een gemeente daar welwillend
tegenover staat.
9. Belemmeringen voor het lokale
lokale energiebedrijf
Een lokaal energiebedrijf waarin verschillende partijen samenwerken, er een duidelijk lokale
relatie is tussen de elektriciteitsopwekking en de afname daarvan en er op een bepaalde wijze
voordeel wordt gecreëerd voor de lokale gemeenschap, heeft potentie om een bijdrage te leveren
aan een betere benutting van het windenergiepotentieel. Als tegenhanger van centrale energieopwekking biedt een lokaal energiebedrijf actoren uit de gemeenschap de ruimte om mede te
investeren in het opwekken van windenergie en het afnemen daarvan. Daarmee wordt het sociaal
leren over energie-opwekking in de lokale context bevorderd en ontstaat er naast het
gemeenschappelijke doel van windenergie-opwekking daarvoor evenwel een lokaal belang,
hetgeen de acceptatie van de nadelen van de komst van windturbines kan compenseren. Ondanks
deze voordelen, wordt de ontwikkeling van lokale energiebedrijven in de huidige institutionele
ordening van rijkswege belemmert doordat onbeperkt salderen niet mogelijk is en er eveneens
over de eigen produceerde elektriciteit energiebelasting en BTW moet worden betaald. Om deze
financiële redenen hebben lokale energiebedrijven moeite hebben om te concurreren met
grootschalige centrale (duurzame) energie-opwekking.

5.22 Beantwoording hoofdvraag
5.
In dit onderzoek is gekeken naar het verloop van windenergie-ontwikkeling in de afgelopen
decennia in een specifieke casus. De uitgevoerde beleidsarrangementenanalyse geeft inzicht in de
structuur, die bepalend is voor het benutten van het potentieel aan windenergie-opwekking.
zowel op lokaal beleidsniveau alsook door bovenlokale beïnvloeding. De case studie laat zien dat
er zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau instituties zijn die een belemmerende werking
hebben op de ontwikkeling van windenergie. Daarmee kan de hoofdvraag van het onderzoek
worden beantwoord:

‘‘Welke veranderingen in het beleidsarrangement rond windenergie-ontwikkeling, zowel in
algemene termen als ook meer gericht op de onderzochte case, zijn aan te bevelen om het
potentieel aan windenergie-opwekking in Nederland beter te benutten?’
Om haar doelstelling met betrekking tot de reductie van broeikasgassen te bereiken is de
rijksoverheid mede afhankelijk van de medewerking van gemeentelijke en provinciale overheden.
De analyse laat zien, dat het belang van broeikasgasreductie en het bieden van ruimte voor de
bouw van windturbines in het verlengde daarvan, slechts één van de vele belangen vormt die
tegen elkaar worden afgewogen in de besluitvorming over windenergie bij lagere overheden.
Omdat medewerking en de daar aan verbonden afspraken over windenergie-opwekking tussen de
verschillende overheidslagen vrijwillig is, gaan lokale belangen vaak boven het algemene belang
van windenergie-ontwikkeling. De actoren die lokale belangen behartigen zijn beter
georganiseerd dan actoren die zich inzetten voor het bevorderen van windenergie. In de
onderzochte cases is het inpassingdiscours is hegemoniaal en geïnstitutionaliseerd in zowel
gemeentelijk als provinciaal beleid. In het geval van windenergieprojecten die wel passen binnen
deze beleidskaders, werken initiatiefnemers en overheden nauw en in goed overleg samen om het
ontwikkelingsproces succesvol te doorlopen.
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Om in deze context het potentieel aan windenergie-opwekking beter te benutten zijn
verschillende veranderingen denkbaar. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich
maatregelen die zijn gericht op de inzet van meer hiërarchische sturing door de bovenlokale
overheden. Aan de andere kant van het spectrum zijn maatregelen denkbaar die decentrale
sturing voorstaan. Hier wordt gepleit voor een mix van deze instrumenten.
Onderzoek een wettelijke inspanningsverplichting voor lagere overheden
Maak de lagere overheden mede probleemhouder op het gebied van de klimaatverandering. De
belangrijke positie van deze partijen in het beleidsarrangement legitimeert een wettelijke
inspanningsverplichting. Onderzoek de mogelijkheden om de inzet van lagere overheden juridisch
bindend te maken.
Creëer institutionele capaciteit door in te zetten op sterke ecologische modernisering op regionaal
niveau
Probeer met deze hiërarchische sturing geen specifieke maatregelen op te leggen, maar juist een
proces te initiëren waarin sociaal leren een rol speelt. Verlang van provincies en gemeenten een
evenredige bijdrage aan de rijksdoelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzame
energie-opwekking. Zorg dat zij met elkaar gaan bouwen aan een energie- en klimaatvisie, maar
laat ze vrij in de uitwerking daarvan. Beschouw windenergie-ontwikkeling niet als doel, maar als
een middel om de noodzakelijke CO2-reductie te bereiken. Laat lagere overheden zelf kennis
maken met de voor- en nadelen van verschillende alternatieve technieken om energie op te
wekken. Kernenergie mag niet ontbreken in dat proces. Creëer institutionele capaciteit door de
lagere overheden de middelen te bieden om een dergelijke visie op te stellen. Biedt vervolgens ook
structurele middelen aan om die visie uit te kunnen voeren. Zorg voor transparantie in het gehele
proces. Een top-down aanpak leidt niet tot de gewenste maatschappelijke acceptatie en
gezamenlijke aanpak van windenergie implementatie, noch geeft het de mogelijkheid om via
leerprocessen de lokale problematiek te verduidelijken en van onder af op te lossen. Oppositie
tegen de komst van windturbines moet worden opgelost op hetzelfde niveau waar het ontstaat.
Natuurlijk is technocratisch bestuur van bovenaf verleidelijk, maar zonder vermaatschappelijking
van de problematiek zal windenergie-opwekking, net zo goed als andere vormen van duurzame
energie-opwekking die enige negatieve impact hebben op de omgeving, problemen blijven
ondervinden met het vinden van draagvlak in de lokale context.
Probeer de subsidie-afhankelijkheid van windenergie op te heffen
Tot slot is het van belang dat de rijksoverheid blijft werken aan het maken van afspraken in
internationaal verband om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen. De afwezigheid
van dergelijke overeenstemming belemmert afzonderlijke staten om de milieukosten die
verbonden zijn aan energie-opwekking met fossiele brandstoffen te internaliseren in het
economische domein. Om die reden is windenergie-opwekking nog steeds subsidieafhankelijk,
hetgeen leidt tot een hoger investeringsrisico voor initiatiefnemers. Het sterk wisselen van
spelregels verboden aan subsidieverlening ligt daar mede aan ten grondslag. Bovendien is subsidieafhankelijkheid een sterk argument in het discours tegen verdere groei van windenergie. Tot slot
mag niet zonder meer worden aangenomen dat stijgende grondstofprijzen er op korte termijn voor
zullen zorgen dat windenergie ook zonder financiële stimuleringsinstrumenten in de markt kan
penetreren. Dat is misschien een aannemelijk scenario, maar het speelveld is dermate complex dat
alternatieve scenario’s ook zeker denkbaar zijn.
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6. Reflectie
In paragraaf 1.4.3 zijn een aantal uitgangspunten van het onderzoek beschreven, die op basis van
een theoretische verkenning uit eerder onderzoek zijn gekozen. In dit hoofdstuk wordt
teruggekeken op deze uitgangspunten en wordt gereflecteerd wat de toegevoegde waarde is van
dit onderzoek op basis van de gekozen benadering.
Institutioneel perspectief
Voorafgaand aan het onderzoek is aangenomen dat niet het doelrationeel handelen van actoren in
beleidsprocessen primair bepalend zijn voor de uitkomsten daarvan, maar dat instituties, opgevat
als vaste collectieve patronen van formele en informele regels, netwerken van actoren,
machtsverhoudingen en discoursen, als structurele kenmerken daarvoor in belangrijke mate
verantwoordelijk zijn. Reflecterend op het onderzoek blijkt het institutioneel perspectief goed aan
te sluiten bij de probleemstelling van het onderzoek. De case studie laat zien hoe bestaande
instituties van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van windenergie-opwekking in de jaren
negentig, toen windenergie als relatief nieuw fenomeen verscheen op de agenda van overheden,
en als nieuwe fysieke entiteit in het landschap. Voorts laat de case studie door de gekozen
benadering zien hoe een aantal van deze instituties onder invloed van institutionalisering
vervolgens veranderden en wat het effect daarvan is geweest op de benutting van het potentieel
aan windenergie. Tenslotte biedt het onderzoek inzicht in de belangrijkste van invloed zijnde
instituties rond windenergie-ontwikkeling en daarmee de mogelijkheid om belemmeringen voor
windenergie-ontwikkeling aan te wijzen en aanbevelingen te doen om de institutionele ordening
enigszins te veranderen. Een nadeel van het institutionele perspectief is wel dat de praktische
uitvoerbaarheid van die aanbevelingen geen onderdeel uitmaakt van de analyse. Daar ligt een
uitdaging voor vervolgonderzoek.
Beleidsarrangementenbenadering
De beleidsarrangementenbenadering gaat ervan uit dat dynamiek in een beleidsveld wordt
afgewisseld met stabilisering van de verhoudingen tussen actoren, discoursen, de verdeling van
hulpbronnen en de spelregels in het arrangement. De verwachting voorafgaan aan het onderzoek
was dat het beleidsveld rond windenergie-benutting in de onderzochte casus een dergelijke
stabilisering kent en dat dynamiek wordt veroorzaakt door een verandering in één van de vier
dimensies van het arrangement, ofwel door ontwikkelingen van buiten het arrangement. De
ervaring in dit onderzoek is dat de beleidsarrangementenbenadering zich als theoretisch model
goed leent voor een onderzoek naar windenergie-ontwikkeling. De case studie laat zien dat er zich
in een lokale context rond dat thema specifieke discoursen zijn gevormd, netwerken van actoren
actief zijn ontstaan, spelregels zijn aan te duiden en de verdeling van hulpbronnen de
beleidsuitkomsten structureren. Mede doordat in het conceptueel model ook bovenlokale
beïnvloeding en ecologische modernisering zijn aangewezen als van invloed zijnde variabelen
heeft het model voldoende de dynamiek in het beleidsveld kunnen verklaren. De
beleidsarrangementenbenadering en het daaruit voortvloeiende conceptuele model wordt dan ook
zeker geschikt geacht voor vervolgonderzoek naar invloedsfactoren op beleidsvorming in relatie
tot windenergie-ontwikkeling in andere provincies en gemeenten.
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Bijlage 1 Operationalisatie
Operationalisatie van het conceptueel model
Tabel A.1 Operationalisatie bovenlokale variabelen
Empirisch verschijnsel
Maatschappelijke
ontwikkelingen

Variabele
Ecologische
algemeen

modernisering

Indicatoren
-





Ecologische modernisering – zwak



Ecologische modernisering - sterk




Bovenlokale
institutionele
variabelen

Fysieke en materiële
randvoorwaarden



Beïnvloeding door (financiële)
stimuleringsinstrumenten
bovenlokale actoren;
 Beïnvloeding door wet- en
regelgeving Rijksoverheid.
Geografische ligging en klimaat



Technologische en economische
aspecten





Tabel A.2 Operationalisatie discoursdimensie beleidsarrangement
Empirisch verschijnsel
Variabele


Story-line

Discursieve elementen story-lines

Discursieve sluiting in story-lines






Onderkennen van de
milieuproblematiek, in het
bijzonder klimaatverandering:
Samengaan van ecologie en
economie:
Rol van de overheid voor de
aanpak dient zich zoveel mogelijk
te beperken tot fiscaal beleid en het
faciliteren van verduurzamen van
productie en consumptie.
Herstructurering van industriële
systeem door technocratische
besluitvorming van bovenaf;
Beleid gericht op zoveel mogelijk
participatie van verschillende
partijen in de besluitvorming
Open communicatie en
democratische besluitvorming
Belemmerende of stimulerende
bovenlokale regels voor
windenergie op lokaal niveau.

Perceptie van de actoren over de
mogelijkheden voor windenergieontwikkeling in de onderzochte
casus, gelet op ligging en klimaat
Perceptie van de kosten en
geschiktheid van windtechnologie;

Indicatoren
Ideeën, visies en concepten over
beleidsproblemen en oplossingen
Herhaling van deze elementen in
documenten, speeches etc.

Versimpeling van informatie en
gebruik van metaforen;
Aantrekkingskracht die dit

124

genereert op andere actoren.



Het veranderen van de gebezigde
argumenten in reactie op de
interpellatie door andere actoren.



Story-line is terug te vinden in
beleid of regelgeving.




Story-line sluit actoren buiten;
Story-line maakt het onmogelijk
om bepaalde argumenten te
gebruiken in de beleidscontext.

Argumentatieve strijd
Institutionalisering van story-lines

Structurerende werking van storylines

Tabel A.3 Operationalisatie hulpbronnendimensie beleidsarrangement
Empirisch verschijnsel
Variabele


Geloofwaardigheid


Legitimiteit

Aanvaardbaarheid


Vertrouwen




Bedrevenheid argumenteren




Kennis en kunde


Kennis over windenergieontwikkeling




Financiële
hulpbronnen

Financiële middelen



Indicatoren

Mate waarin de gebezigde
argumenten van de actor door
anderen als ‘waar’ worden
beschouwd.
Mate van tevredenheid van andere
actoren over de beïnvloeding door
de actor in kwestie.
Perceptie van de capaciteiten door
andere actoren;
perceptie van andere actoren over
het nakomen van afspraken.
Mate waarin een actor er in is
geslaagd om de eigen argumenten
te institutionaliseren in discours en
beleid;
Eigen beleving over de
communicatievaardigheden
Perceptie over de
communicatievaardigheden door
andere actoren.
Perceptie van anderen actoren over
de macht die wordt ontleent door
het kennisniveau van de actoren;
Eigen beleving over het
kennisniveau en de macht die
daaraan wordt ontleent.
Perceptie over de macht die wordt
ontleend aan de financiële
hulpbronnen door andere actoren;
Eigen beleving van de beschikbare
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Productiemiddelen

Fysieke middelen




Bevoegdheden

Formele en juridische zeggenschap



financiële hulpbronnen en de
macht die daaraan wordt ontleend.
Perceptie over de macht die wordt
ontleent aan de fysieke middelen
door andere actoren;
Eigen beleving van de beschikbare
fysieke middelen en de macht die
daaraan wordt ontleend.
Perceptie over de macht die wordt
ontleent aan de bevoegdheden
door andere actoren;
Eigen beleving van de beschikbare
bevoegdheden en de macht die
daaraan wordt ontleend.

Tabel A.4 Operationalisatie spelregel-dimensie beleidsarrangement
Indicatoren
Empirisch verschijnsel Variabele
Toe- en
terugtredingsregels

In- en buitensluiten van actoren

Positioneringsregels

Positioneren van actoren

Overheidsregels

Formele toestemmingstelsels

Bereikregels

Gebruik van fysieke/materiële
hulpbronnen

Aggregatieregels

Besluitvormingsproces

Informatieregels

Communicatie

Mogelijkheden en belemmeringen
voor actoren om toe en terug te treden
uit interactiesettingen.
Vaste posities van actoren in
interactiesetting en positiewisselingen
daarbinnen.
 Vergunning-/ meldingplicht;
 Ontheffingsbepalingen;
 Overige toestemmingsstelsels.
Mogelijkheid of belemmering om het
potentieel aan fysieke/materiële
bronnen optimaal te benutten
Structuur in de
besluitvormingsprocedures
Vaste manier waarop er wordt
gecommuniceerd met betrokkenen

Tabel 3.5 Operationalisatie actoren-dimensie beleidsarrangement
Empirisch verschijnsel

Variabele

Indicatoren


Strategisch gedrag
Samenwerken

Discours-coalities







Samenwerking tussen actoren en
uitruil van middelen;
Conflictsituaties;
Vermijden interactie;
Faciliterend gedrag;
Delen van story-lines om eigen
doelen te kunnen bereiken;
Elementen van Story-lines komen
uit verschillende disciplines en zijn
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afkomstig van meerdere actoren;

Interactie

Interactiesetting






Eenzijdige actie van een actor;
Onderhandeling tussen actoren;
Stemrecht in besluitvorming;
Hiërarchische sturing.
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Bijlage 3 Beschrijving respondenten interviews
De heer K. Kloet – beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en projecten, o.a. windenergieontwikkeling, gemeente Reimerswaal, periode 1985 - heden (interview 28 februari 2011)
De heer J. Aarnoude – bouwtechnisch medewerker vergunningen, Gemeente Reimerswaal
(betrokken bij bouwvergunningprocedure Windpark Kreekrak/Spuikanaal) (interview 30 maart
2011)
De heer J. Sinke – wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu, SGP, periode 2007 – heden,
daarvoor raadslid SGP, periode 1994 -2007 (interview 11 april 2011)
De heer L. Engelberg – beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, o.a. windenergie, Provincie
Zeeland, periode 2002 – heden (interview 31 maart 2011)
De heer T. Jansen – griffier gemeente Reimerswaal, periode 2003 – heden (interview 21 april
2011)
De heer J. Smeenk – beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening / wnd afdelingshoofd afdeling
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, periode 1998 – 2010 (o.a. betrokken bij
beleidsvorming bestemmingsplan Buitengebied 1998 – 2003) (interview 14 april 2011)
De heer R. Korsuize – projectleider windenergie Delta N.V. (o.a. betrokken bij windpark Anna
Mariapolder en Kreekrak/Spuikanaal (interview 11 mei 2011)
De heer M. Spaans – Projectleider Stichting Zeeuwind (interview 10 mei 2011)
Mevrouw G. van der Krogt – Beleidsmedewerker, o.a. windenergie Zeeuwse Milieufederatie
(telefonisch gesproken op 26 april 2011)
Mevrouw B.C. van Doornum – Beleidsmedewerker Ruimte, provincie Zeeland, periode 2007-2011
(Van 2007 – 2009 betrokken bij bestemmingsplanprocedures o.a. gemeente Reimerswaal).
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Bijlage
Bijlage 4 Vragenlijsten
Vragenlijsten
Helicopterinterview
Introductie




Wat is uw functie binnen de organisatie waarin u werkzaam bent?
Welke rol vervult uw organisatie bij het tot stand komen van windenergie-projecten?

Ecologische modernisering
Beïnvloeding door ecologische moderniseringsdiscours



Denkt u dat de opwarming van het klimaatsysteem onmiskenbaar is en dat dit verder zal
plaatsvinden in de 21e eeuw en o.a. tot uiting komt in temperatuurstijgingen, verandering van
neerslagpatronen en zeespiegelstijging (waarom wel/niet)?
 Als u denkt dat het klimaat zal veranderen, ziet u dit dan ook als een problematisch omat dit
naar verwachting zal leiden tot ernstige en gevaarlijke problemen (waarom wel/niet)?
 In welke mate gelooft u dat de mens door de uitstoot van broeikasgassen en ontbossing
klimaatverandering beïnvloedt (100% zeker, zeer waarschijnlijk, waarschijnlijk, niet
waarschijnlijk, zeer onwaarschijnlijk)?
 Vindt u dat het klimaat & energiebeleid van de overheid zich moet beperken tot fiscaal beleid
en het subsidiëren van maatregelen en innovatie?
 Denkt u dat systeem waarin wij leven door technocratische besluitvorming van bovenaf
dusdanig kan worden omgevormd, dat de gevaren van klimaatverandering op die manier
voldoende zijn af te wenden of zijn er diepere structurele transformaties in de markt, bij de
overheid en in de samenleving noodzakelijk om tot een oplossing te komen?
 Denkt u dat economische groei en het voldoende tegengaan van klimaatverandering samen
gaan (waarom wel/niet)?

Invloed door bovenlokale factoren
Beïnvloeding door bovenlokale regelgeving en stimuleringsinstrumenten



Welke stimuleringsintrumenten (financieel / vrijwillig) van bovenlokale actoren ter
bevordering van windenergie-benutting zijn u bekend?
 In welke mate zijn deze instrumenten volgens u bepalend voor het uiteindelijke
beleidsresultaat, te weten de groei van het opgesteld vermogen aan windenergie op land in de
locale context? (Zeer belangrijk, belangrijk, redelijk onbelangrijk of onbelangrijk)?
 Welke regelgeving van provincie/rijksoverheid werkt belemmerend/biedt kansen voor
windenergie-ontwikkeling?

Financiële en materiële randvoorwaarden



Welke mogelijkheden voor windenergie-ontwikkeling biedt het grondgebied van de gemeente
volgens u, gelet op ligging en klimaat?
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Zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar voor potentiële initiatiefnemers om
plannen te kunnen realiseren?
 Zijn er technologische beperkingen voor initiatiefnemers om op korte termijn
windenergieprojecten te realiseren?

Beïnvloeding door lokale besluitvorming
Actoren en coalities



Welke spelers zijn in de lokale beleidscontext van invloed bij het tot stand komen van
windenergie-projecten in de gemeente Terneuzen/Reimerswaal?
 Kunt u naar gelang hun invloed deze spelers opnoemen?
 Kunt u de spelers vervolgens nog clusteren?
 Met welke actoren werkt u samen op het gebied van windenergie-ontwikkeling?
 In welke setting vindt interactie plaats tussen de verschillende actoren (eenzijdig,
onderhandeling, stemrecht, hiërarchische sturing)?
 Is er sprake van coalitievorming tussen sommige van de actoren?
 Bestaan er conflicten tussen actoren? (Zo ja, tussen welke?)
 Welke strategie hanteert u om uw doel te bereiken?

Hulpbronnen en invloed




Welke actoren bevorderen de groei van windenergie het meest?
Op welke manier realiseren zij deze groei (Door gebruik van legitimiteit, kennis en kunde,
financiële hulpbronnen, fysieke middelen en/of bevoegdheden)?
 Welke actoren remmen de groei van windenergie het meest?
 Op welke manier remmen zij deze groei (Door gebruik van legitimiteit, kennis en kunde,
financiële hulpbronnen, fysieke middelen en/of bevoegdheden?

Regels




Welke regels structureren het besluitvormingsproces op het lokale niveau
Zijn er geschreven/ongeschreven regels op het lokale niveau die kansen/belemmeringen
bieden voor de omtwikkeling van windenergie?

Discours



Wat zijn uw ideeën (visie, probleemconceptie, oplossingsrichtingen) over windenergieontwikkeling in de gemeente Reimerswaal?
 Hoe vindt u dat er gecommuniceerd moet worden over windenergie-ontwikkeling met de
locatie gemeenschap?
 Vindt u dat een windturbinepark voordeel voor de lokale gemeenschap moet genereren en zo
ja hoe zou dit vorm moeten krijgen?
 Hoe belangrijk vindt u transparantie en participatie van betrokkenen in beleidsprocessen over
locatiekeuze, omvang en potentiële impact op de lokale omgeving?
 Met welke argumenten probeert u andere spelers te overtuigen van deze ideeën?
 Zijn uw argumenten en de argumenten van uw organisatie in de loop der jaren veranderd en
zo ja onder invloed waarvan?
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Vragenlijst Provincie Zeeland – windenergiebeleid
Interview met de heer L. Engelbert, Beleidsmedewerker
Discours
Het concentratieprincipe heeft haar intrede gemaakt in het provinciale beleid vanaf 1994. Wel
werd er toen nog ruimte geboden voor kleine projecten (1-4) en middelgrote projecten (5 of
meer), mits voldoende ruimtelijk ingepast. In 1998 werden kleine projecten niet meer toegestaan.
Vanaf het omgevingsplan zijn ook middelgrote projecten niet meer toegestaan. Hoe is het te
verklaren dat dit principe zo verankerd is geraakt in het provinciale beleid en wat is de rol van de
gemeenten daarbij geweest?
De rijksoverheid heeft in de afgelopen decennia de problemen met betrekking tot ruimtelijke
inpassing van windenergieprojecten altijd met een niet dwingende aanpak aangestuurd. In de
jaren negentig met de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek windenergie en in de
periode 2001 – 2010 met de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie. Wel is
er op een aantal momenten gedreigd en serieus overwogen om van bovenaf een taakstelling aan
gemeenten en provincie op te leggen. Met name in de periode na het aflopen van BPW en BLOW
was dit het geval. Hoe gaat de provincie om met de bemoeienis van de Rijksoverheid door o.a. de
Crisis en herstelwet, o.a. de Rijkscoordinatieregeling en de mogelijk toekomstige minimale
realisatie AMvB?
De provinciale doelstelling is om 400 MW in 2012 en 500 MW te plaatsen in Zeeland volgens het
klimaatbeleid van de provincie. Waarop is deze doelstelling gebaseerd? Waarom maar zo weinig
toename na 2012 (is geen evenredige bijdrage aan het rijksbeleid)?
Macht
Windenergie maakt al lange tijd onderdeel uit van het provinciale energie, milieu en
klimaatbeleid, o.a. in het milieubeleidsplan Groen Licht, het Actieprogramma energiebesparing en
duurzame energie en de strategienota en uitvoeringsprogramma Energie en klimaatbeleid. Op
welke manier wordt het RO-beleid beïnvloedt door de beleidsontwikkeling in deze aanpalende
beleidsterreinen?
Is het denkbaar in de toekomst dat de provincie gebruik zal maken van haar bevoegdheid om een
inpassingplan voor een windpark vast te stellen als een gemeente niet wil meewerken?
Samenwerking met actoren
In haar huidige rol, probeert de gemeente zoveel mogelijk hulp te bieden bij de ontwikkeling van
windparken. Wat doet zij allemaal om windenergie-ontwikkeling te stimuleren? In de jaren
negentig en begin 21e eeuw heeft de provincie zelf pro-actief gezocht naar geschikte locaties voor
windenergie-ontwikkeling. Vervolgens zijn de daaruitvoorkomende beste locaties opgenomen in
de steekplanuitwerkingen voor windenergie (1994 en 1999). De vertaling naar
bestemmingsplannen door gemeenten is onvoldoende geweest. Hoe gaat de provincie
tegenwoordig te werk en hoe is het verleden daarop van invloed?
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In de streekplanuitwerking windenergie (1999) werd gemeenten opgelegd op basis van locatieonderzoek een beleidsvisie voor kleinschalige projecten op te stellen. Daarvoor werd met de
handreiking windenergie (2002) een praktisch instrument geboden. Bij de gemeente Reimerswaal
was er weinig bestuurlijk enthousiasme voor een dergelijke visie. In het destijds vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied werden kleinschalige projecten compleet onmogelijk gemaakt
zonder gedegen locatie-onderzoek.
De provincie maakte daarop een categorie-2 opmerking en stelde dat een nadere analyse nodig
was, vanwege een te summiere visie. Toch werd het bestemmingsplan door de gemeente
goedgekeurd door GS. Waarom heeft GS niet ingegrepen?
Spelregels
Initiatiefnemers die een plan hebben voor een project buiten een daartoe aangewezen locatie in
het provinciale beleid, hebben een kans van slagen. Dat heeft de zuidelijke uitloper van het
windpark Kreekrak bewezen. Dat lukt niet altijd zo heeft het mislukken van windpark
Fredericapoler e.o. aangetoond. Welke factoren bepalen het succes van een windpark op een
nieuwe locatie?
Met het omgevingsplan werd het stellen van nadere eisen aan projectontwikkeling (zoals
masthoogte, rotordiameter en aantal) helemaal overgelaten aan de gemeenten. Dat was een
beleidsverandering t.o.v. de Streekplanuitwerking windenergie. Hoe is deze verandering te
verklaren?
Afsluiting
Zijn er nog aspecten onbenoemd gebleven, die volgens u de ontwikkeling van windenergie op
lokaal niveau beïnvloeden?
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Vragenlijst Draagvlak voor windenergie – huidige gemeentelijke
organisatie
Interview met de heer J.P Sinke – wethouder Milieu en RO, 2006 e.v., raadslid SGP 1994-2007.
Discours
De rijksoverheid is vanaf de jaren negentig overtuigd van de nut en noodzaak van windenergieontwikkeling. De onderkenning van de klimaatproblematiek ligt daar in belangrijke mate aan ten
grondslag. Het bevorderen van windenergie-benutting heeft vervolgens van bovenaf op een
technocratische manier plaatsgevonden Via fiscaal beleid, met name subsidiering, en daarnaast
ook met het afsluiten van convenanten met verschillende doelgroepen. Sinds 2001 is ook de VNG
daarbij betrokken en onderschrijft de VNG de doelstelling van het Rijk met betrekking tot
windenergie.
Het draagvlak bij gemeenten om medewerking te verlenen aan de doelstelling van het rijk is
afhankelijk van meerdere factoren.
1. Ten eerste is dat participatie in de beleidsvorming. Klimaatverandering kan op meerdere
manieren tegen worden gegaan. Windenergie-opwekking is daar één van. Participatie vergroot
het kennisniveau en kweekt begrip voor elkaars argumenten. Voelt u zich voldoende
gerepresenteerd door de VNG? Heeft dat m.a.w. het draagvlak verhoogt voor het rijksbeleid tov
klimaatverandering, in het bijzonder de inzet van windenergie in het beleid? Denkt u dat
participatie van gemeenten het draagvlak voor klimaatbeleid in het bijzonder windenergie zou
kunnen vergroten?
2. Tweede factor is de landschappelijke impact. In het verleden is er door u en ook door andere
partijen in de gemeenteraad uitgedragen dat het nieuwe windpark Kreekrak/Spuikanaal de laatste
uitbreiding is van windturbines in de gemeente Reimerswaal. In uw argumentatie betrekt u met
name landschappelijke argumenten. Windturbines hebben een steeds grotere landschappelijke
impact doordat ze steeds groter zijn geworden om rendabel te kunnen zijn. Landschapsbeleving is
subjectief en aan verandering onderhevig. Is het voor u denkbaar dat u gewend raakt aan de
turbines in het landschap en om die reden wel weer ruimte geeft aan de bouw van turbines?
Wordt het landschappelijke argument ook strategisch gebruikt om de ontwikkeling te vertragen,
omdat geleidelijke ontwikkeling wordt gewenst? Is het windpark aan de Fredericapolder
bijvoorbeeld tegengehouden om de ontwikkeling aan de Kreekrak/Spuikanaal niet in het wiel te
rijden vanwege angst voor nog weer weestand in Rilland e.o?
3. Derde factor is financiële compensatie. De bouw van de turbines aan de Kreekrak/Spuikanaal
leveren de gemeente eenmalig 4 miljoen euro aan bouwleges op. Daarnaast wordt er jaarlijks ca.
50.000 euro aan WOZ inkomsten gegenereerd. Initiatiefnemers zijn soms aanvullend bereid de
lokale gemeenschap te compenseren. Zou dit het draagvlak volgens u in de toekomst voor nieuwe
windenergie kunnen verhogen?
4. Vierde factor zijn de kenmerken van de initiatiefnemers (o.a. professionaliteit en afkomst). Bent
u eerder geneigd een lokale ondernemer of energienedrijf Delta de ruimte te geven, dan een
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ondernemer van buiten Zeeland? Zijn er nog andere eisen waaraan een initiatiefnemer moet
voldoen?
5. Vijfde factor is de weerstand bij de lokale bevolking. Zoals ook in Reimerswaal het geval
geweest is levert de bouw van windturbines weestand op bij omwonenden door de hinder op
diverse terreinen die ze denken te verduren te krijgen door de molens. In het verleden heeft de
gemeente als strategie de DAD strategie gehanteerd, met succesvolle rechtsgang (Anna
Mariapolder) en mediation (Kreekrak Spuikanaal). Zou u deze strategie eventueel in de toekomst
weer hanteren of denkt u dat het beter is te kiezen voor meer participatie in het beleidsproces en
actoren (inwonders, belangenorganisaties) eerder te betrekken in de beleidsvorming?
6. Zesde factor is de bijdrage aan het verduurzamen van de energiehuishouding. Dit argument is in
het verleden vaak aangehaald ter stimulans van windenergie. Reimerswaal heeft geen
klimaatbeleid vastgesteld. Wat is volgens u de rol van de gemeente als het gaat om de rol van
klimaatverandering? Kan een lokaal gedragen klimaatvisie en –beleid (mocht daaruit blijken dat
windenergie noodzakelijk is) leiden tot draagvlak voor nieuwe windenergie in de gemeente)?
Geloofd u m.a.w. in de kracht van goede argumenten?
Macht
De provincie en het rijk hebben de macht om via een inpassingsplan het gemeentebestuur buiten
spel te zetten. Is deze situatie voor u denkbaar en hoe denkt u dat de gemeente zou reageren?
Actoren
Zijn er andere partijen die uw standpunt t.o.v. windenergie beïnvloeden. Zoja, welke partijen zijn
dit dan?
Werkt u samen met andere partijen om uw doel te bereiken?
Regels
Zijn er regels die verdere ontwikkeling van windenergie volgens u in de weg staan?
Afsluiting
Zijn er nog aspecten onbenoemd gebleven, die volgens u de ontwikkeling van windenergie op
lokaal niveau beïnvloeden?
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Vragenlijst Beleidsvisie
Buitengebied

windenergie

in

bestemmingsplan

Interview met de heer J. Smeenk, beleidsmedewerker en wnd. Afdelingshoofd Gemeente
Reimerswaal, Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkin, periode 1998 – 2010.
Organisatie beleidsarrangement
Zijn er initiatiefnemers geweest die de beleidsvisie van de gemeentelijke organisatie tov
windenergie hebben proberen te beïnvloeden?
In welke mate heeft de invloed van weerstand bij omwonenden de beleidsvisie beïnvloedt?
Wat is de invloed geweest van de gemeenteraad bij het stand komen van de beleidsvisie voor
windenergie in het bestemmingsplan Buitengebied?
In welke mate heeft de ambtelijke organisatie de inhoud van de beleidsvisie t.a.v. windenergie
beïnvloedt?
Wat is de invloed daarbij geweest van RBOI?
Is er bij het tot stand komen van de beleidsvisie overleg geweest tussen de verschillende
afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie (milieu en ruimte)?
De provincie Zeeland heeft over de beleidsvisie voor windenergie in het voorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied een categorie 2 opmerking gemaakt. De provincie achtte een
nadere analyse noodzakelijk, gebaseerd op locatieonderzoek De gemeente wijzigde het
bestemmingsplan echter niet, waarop de provincie toch haar goedkeuring gaf aan het plan. Hoe is
deze gang van zaken te verklaren?
Inhoud beleidsarrangement
In de beleidsvisie zag de gemeente voor nieuwe projecten geen ruimte meer vanwege de visuele
effecten op het open agrarisch gebied. In hoeverre waren landschappelijk argumenten werkelijk
de grondslag voor de beleidsvisie. Lagen daar ook meer strategische- / politieke redenen aan ten
grondslag?
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Vragenlijst initiatiefnemers


In welke mate ervaart uw organisatie regelgeving van gemeenten en provincies in Zeeland
als belemmerend voor windenergie-ontwikkeling?
 Welke actoren bevorderen de groei van windenergie het meest?
 Op welke manier realiseren zij deze groei?
 Welke actoren remmen de groei van windenergie het meest?
 Op welke manier remmen zij deze groei?



Wat zijn uw ideeën (visie, probleemconceptie, oplossingsrichtingen) over windenergieontwikkeling in de gemeente Reimerswaal?
 Hoe vindt u dat er gecommuniceerd moet worden over windenergie-ontwikkeling met de
locatie gemeenschap?
 Vindt u dat een windturbinepark voordeel voor de lokale gemeenschap moet genereren en zo
ja hoe zou dit vorm moeten krijgen?
 Hoe belangrijk vindt u transparantie en participatie van betrokkenen in beleidsprocessen over
locatiekeuze, omvang en potentiële impact op de lokale omgeving?
 Met welke argumenten probeert u andere spelers te overtuigen van deze ideeën?
 Zijn uw argumenten en de argumenten van uw organisatie in de loop der jaren veranderd en
zo ja onder invloed waarvan?



Probeert uw organisatie gemeentelijk en provinciaal beleid te beinvloeden, en zoja welke
strategie en instrumenten worden daarbij ingezet?
 Werkt uw organisatie daarbij ook samen met andere organisaties?
 Hoe ervaar u bij het realiseren van concrete projecten de samenwerking met de
overheidsorganisaties in Zeeland?




Vormt het verkrijgen van subsidie een belemmering voor windenergie-ontwikkeling?
Vormt de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk een belemmering voor windenergieontwikkeling?
 Vormt de realisatiefase (aankoop turbines, levering en bouw) een belemmering?
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Bijlage 5 Deelstudie energieenergie- en klimaatbeleid rijksoverheid
Nationaal
Nationaal Milieubeleidsplan (1989)
Klimaatverandering heeft als beleidsthema in 1989 haar entree gemaakt in het nationale beleid
van de Nederlandse overheid toen er voor de eerste keer een Nationaal Milieubeleidsplan (NMP1)
door het parlement werd vastgesteld (1). In het NMP1 werd in een apart hoofdstuk de strategie
gericht op het omgaan met klimaatverandering beschreven (2). Daarin werd antropogene
klimaatverandering als een volwaardig milieuprobleem onderkend. Het plan was om concentraties
van stoffen die het klimaat beïnvloeden tot stilstand brengen: “Voorshands streeft Nederland naar

stabilisatie van de C02-emissies uiterlijk in 2000 op het niveau van het gemiddelde van de jaren
1989 en 1990. (NMP1, p. 15). Om dit doel te bereiken was de aanpak met name gericht op een
intensivering van het energiebesparingsbeleid. Het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame
energieopwekking werd alleen geformuleerd als een onderzoek- en ontwikkelingsdoelstelling
voor de lange termijn, die niet verder was omschreven. Daarnaast werd ingezet op een actieve rol
van Nederland bij de internationale beleidsontwikkeling, door het streven naar een internationaal
klimaatverdrag en klimaatfonds.
Nationaal Milieubeleidsplan plus (1990)
Het zou niet lang duren tot het eerste NMP1 alweer werd herzien (3). Met het aantreden van het
kabinet Lubbers-Kok in het najaar van 1989 werd een beleidsintensivering aangekondigd, die
verder gestalte kreeg op 14 juni 1990. Toen werd het Nationaal Milieubeleidsplan plus (NMP+)
aangeboden aan de Tweede Kamer. Het NMP+ betekende onder andere een aanscherping op het
thema uitstoot van kooldioxide. Een sterke onderkenning van het antropogene karakter van
klimaatverandering lag hier aan ten grondslag: “Steeds meer wetenschappelijke

onderzoeksresultaten wijzen op een komende klimaatsverandering ten gevolge van menselijke
activiteiten. Er zijn grote risico's verbonden aan een verdergaande uitstoot van broeikasgassen,
zoals C02” (NMP+, p. 6). Waar in het NMP nog gestreefd werd naar de stabilisatie van de CO2uitstoot in het jaar 2000, werd die doelstelling in het NMP+ aangescherpt naar stabilisatie in
1994/1995. Aanvullend werd het streven geformuleerd om in het jaar 2000 3 tot 5% minder CO2
uit te stoten dan in 1989 het geval was. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken was het plan
om aanvullende maatregelen te nemen. Het stimuleren van duurzame energie-opwekking werd
net als in het NMP1 niet genoemd als beleidsmaatregel voor de korte termijn. De maatregelen
lagen op het terrein van energiebesparing, zoals de na-isolatie van woningen, de efficiency
verhoging van apparaten, een wijziging van de brandstofinzet (verlaging en ontmoediging van
koleninzet), verkeer en vervoer (verbetering openbaar vervoer, beperking groei autoverkeer en
verbetering rijgedrag) en afvalpreventie. Duurzame energieopwekking werd niet expliciet
genoemd.
Nota energiebesparing (1990)
Het beleid ten aanzien van energiebesparing/duurzame energie-opwekking was verder uitgewerkt
in de Nota energiebesparing van het ministerie van Economische zaken. De nota werd
tegelijkertijd met het NMP+ aan de Tweede Kamer aangeboden (4). Energiebesparingsbeleid was
niet nieuw in Nederland. Na de oliecrisis in 1973/1974 – en de opkomst van de milieubeweging en
de bevindingen van de Club van Rome – was al een krachtig begin gemaakt Dat leidde tot een
jaarlijkse energie-efficiency van 2 % per jaar in de periode 1974-1985 (5) Onder invloed van sterk
dalende energieprijzen en het afschaffen van subsidies voor energiebesparing verminderde de
aandacht voor energiebesparing in de periode 1985 – 1990. Dat leidde tot een fors mindere
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efficiencyverbetering (4, 9). Onder invloed van het sterke agenderen van de klimaatproblematiek
in het NMP1 en het NMP+ beschreef de Nota een trendbreuk in het energiebeleid: “Onder

invloed van het sterk opkomende milieubewustzijn is nu besloten energiebesparing en duurzame
energie weer een krachtiger impuls te geven” (Nota Energiebesparing, p. 4). Een toename van
duurzame energieproductie door o.a. de inzet van windturbines werd in de nota Energiebesparing
beschreven als een belangrijke pijler van het beleid. Volgens de nota zou toepassing van duurzame
energiebronnen op de langere termijn een grote bijdrage (15 à 20% in het midden van de 21e
eeuw) moeten leveren aan de energievoorziening. Als doelstelling voor duurzame
energieopwekking werd een bijdrage van 5% van het toenmalig energieverbruik aan de totale
energiehuishouding in 2010 geformuleerd. Het aandeel windenergie-opwekking in de totale
duurzame energiemix werd geschat op 33 PJ, een percentage van 22%.
Het sterk opkomende milieubewustzijn begin jaren negentig leidde niet tot het aanscherpen van
de ambitie voor windenergie-ontwikkeling. Er werd vastgehouden aan de doelstelling met
betrekking tot windenergie, die de regering al in 1985 eerder had gesteld. Op basis van het
rapport ‘De elektriciteitsvoorziening van de jaren negentig was toen het realiseren van een totaal
opgesteld vermogen van 1000 MW in het jaar 2000 als doelstelling geformuleerd (5). De regering
achtte het realiseren van hogere potentiëlen voor windenergie op de korte termijn slechts
mogelijk in combinatie met een energie-opslagsysteem in de vorm van een spaarbekken en een
ondergronds opslagsysteem (6). Nieuw in de Nota Energiebesparing was wel dat er voor de eerste
keer een ambitie geformuleerd werd voor de verdere ontwikkeling van windenergie aan het begin
van de 21e eeuw: “Naar huidig in inzicht komt voor de periode na 2000 zicht op een uitbreiding

van het vermogen aan windenergie tot ongeveer 2000 MW rond het jaar 2010. Daarvan kan dan
op land circa 1800 MW worden geplaatst en 200 MW op zee. Daarmee komt het
verzadigingsniveau binnen bereik, rekening houdend met het ruimtelijk beleid en de
mogelijkheden om ook op minder gunstige lokaties tot een rendabele exploitatie van windenergie
te komen” (Nota Energiebesparing, p. 74). Het inzicht – waarover in dit citaat wordt gesproken –
was gebaseerd op een evaluatie van het Integraal Programma Windenergie 1986 - 1990 (IPW),
dat in 1986 was gestart. Dit programma had de doelstelling om in de periode 1986 – 1990 zodanige
activiteiten te (doen) ontwikkelen, dat er een substantiële vermogensomvang in 1990 gerealiseerd
zou zijn in de orde van grootte van 100-150 MW opgesteld windturbinevermogen. Tevens had het
IPW het doel om één of meerdere rendabele en geschikte windturbines in 1991 beschikbaar te
laten zijn, zodat de verdere opbouw van het beoogde windvermogen in Nederland naar
verwachting zonder overheidssteun zou kunnen gaan plaatsvinden (7). Volgens de nota
Energiebesparing zou naar verwachting de 100-150 MW doelstelling uit het IPW in 1991/1992
bereikt gaan worden (5). Om ook de resterende 850-900 MW te realiseren beschrijft de Nota
Energiebesparing dat: “Ten aanzien van het probleem van de plaatsing de Ministeries van VROM

en EZ de betrokken provincies uitgenodigd om te bezien welke locaties geschikt zijn voor
windturbines, en hoe gekomen kan worden tot een redelijke verdeling van 1000 MW vermogen
aan windenergie. Ook de gemeenten zullen in een later stadium bij dit overleg betrokken worden”
(Nota Energiebesparing, p. 75).
Nota Klimaatverandering (1991)
Het beleid uit de Nota Energiebesparing werd met het vaststellen van de Nota Klimaatverandering
– een beleidsnota die als actie uit het NMP+ (actie A9a) was voortgekomen – in 1991
overgenomen in het klimaatbeleid (8). Ten aanzien van windenergie werd in de Nota
Klimaatverandering uitsluitend verwezen naar de doelstelling die onlangs met de nutsbedrijven
was overeengekomen in het voor deze sector vestgestelde Milieu-Actieplan (MAP).
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Milieuactieplan (1991)
Ten aanzien van initiatiefnemers was het beleid tot nu toe niet gericht op andere doelgroepen dan
de energiebedrijven. Het MAP voor de sector nutsbedrijven was als resultaatverplichting
voortgekomen uit het doelgroepenbeleid van het NMP1 en het NMP+ en werd in 1991 vast
gesteld. Samenwerken met doelgroepen kwam voort uit de onderkenning dat de overheid
milieuproblemen niet alleen kan oplossen, laat staan alle nieuwe problemen kan voorkomen (1).
Het doel was om via het doelgroepenbeleid tot verinnerlijking van de milieuproblematiek in de
samenleving te komen. In het MAP voor de nutsbedrijven was een resultaatverplichting van 250
MW opgesteld vermogen windenergie tot het jaar 1995 opgenomen (8) Hiervoor zou een aparte
stichting worden opgericht: stichting Windplan. Daarnaast werd er om het doel te bereiken een
extra toeslag bovenop het consumententarief voor elektriciteit geïntroduceerd, de zogenaamde
‘MAP toeslag’. Het exacte bedrag van de MAP-toeslag werd jaarlijks door het ministerie van EZ
vastgesteld en varieerde van 0,5 % tot 2,5 %. (11).
Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie 1991 – 2000 (1991)
Een andere beleidsontwikkeling met betrekking tot windenergie die in 1991 als gevolg van het
NMP1 en het NMP+ (Actie A136) gestalte kreeg, was de Bestuursovereenkomst
Plaatsingsproblematiek Windenergie 1991 – 2000 (BPW). In het BPW kwam het Rijk (de
ministeries van EZ en VROM) met een zevental ‘windrijke’ provincies, waaronder de provincie
Zeeland, overeen dat de provincies in het ruimtelijke ordeningsbeleid zodanige
plaatsingsmogelijkheden en voorwaarden zouden bieden, dat gezamenlijk aan windvermogen in
1995 400 MW en in het jaar 2000 1.000 MW op landlocaties plaatsbaar was (10). Het idee achter
deze overeenkomst was dat de provincies initiatiefnemers zouden faciliteren bij het zoeken van
locaties en zij gemeenten zouden informeren en instrueren. Gemeenten werden niet bij de
bestuursovereenkomst betrokken, noch werd vastgelegd op welke wijze provincies zouden
moeten handelen (33).
Tweede Nationaal Milieubeleidsplan (1993)
Op de valreep van 1993 verscheen het tweede Nationaal Milieubeleidsplan (NMP2), als opvolger
van het NMP1 en het NMP+ (11). Net als in de voorgaande milieubeleidsplannen was
klimaatverandering een belangrijk thema. Trots werd genoemd dat Nederland met een enkel
ander land zich bevond in de kopgroep van landen met klimaatdoelstellingen. Met het
ondertekenen van het Klimaatverdrag in 1992 werd ook internationaal succes geboekt. De
reductiedoelstelling om in het jaar 2000 3 – 5 procent minder energie te gebruiken dan in 1990
bleef dan ook gehandhaafd. Omdat meer economische groei werd voorspeld dan ten tijde van het
NMP1 en NMP+ het geval was, betekende dit een nog verdergaande ambitie. Het besluit om te
kiezen voor een 3 of 5 procent reductiedoelstelling werd uitgesteld tot 1995. Het NMP2 roemt de
inzet van de energiebedrijven en hun bijdrage aan de aanpak van de milieuproblematiek. De
doelgroepenaanpak bleef om die reden ongewijzigd. Ten aanzien van duurzame energie bevat het
NMP2 geen eigen doelstelling. Het beleid was in overeenstemming met de Vervolgnota
Energiebesparing, die gelijktijdig met het NMP2 in 1993 aan de Tweede Kamer is aangeboden
(11).
Vervolgnota Energiebesparing (1993
(1993)
1993)
De Vervolgnota Energiebesparing (VNEB) was een reactie op enkele energie-evaluaties, die medio
1993 verschenen (12). Daarin kwam naar voren dat met de beleidsinzet van de afgelopen jaren een
flinke impuls was gegeven aan de ten doel gestelde energiebesparing. In de Vervolgnota
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Energiebesparing werd aangegeven hoe het resterende gat overbrugd zou gaan worden, teneinde
de reductiedoelstelling van het NMP+ te behalen. Op basis van de verwachte economische groei
en ontwikkeling van de energieprijzen werd gesteld dat met een forse inspanning van alle
betrokken partijen een energiebesparing van gemiddeld 1,7 procent per jaar in de periode 1990 –
2000 haalbaar en voldoende was om aan de reductiedoelstelling te voldoen. In de VNEB werd
meer relevantie aan windenergie-opwekking toegekend dan in de Nota Energiebesparing het geval
was geweest. De VNEB riep op in de komende periode meer aandacht te geven voor duurzame
energie in het energiebesparingsbeleid. In het VNEB werd de ontwikkeling van windenergie
tussentijds geëvalueerd. In deze evaluatie kwam naar voren dat windenergie-ontwikkeling in de
afgelopen jaren geen onverdeeld succes was geweest. Dat kwam met name door het niet van de
grond komen van stichting Windplan: “In 1990 was 45 MW windenergievermogen geïnstalleerd.

Daarna trok het tempo wel aan, waardoor medio 1993 een opgesteld vermogen van 120 MW
bereikt werd. De grote afstand tot de doelstelling van 400 MW in 1995 heeft te maken met het
niet van de grond komen de stichting Windplan, waardoor initiatieven vanuit de nutssector sterk
achterbleven bij de verwachtingen” (VNEB, p. 104). Over de toekomst van windenergie was het
VNEB echter onverdeeld positief. Blijkens de ver overvraagde investeringssubsidies in 1993 werd
gesteld dat het enthousiasme, ook bij de nutssector inmiddels wel was toegenomen. Met de
afspraak de snelst realiseerbare projecten voorrang te geven, werd verwacht – mede onder invloed
van BPW – een inhaalslag te maken. Daarnaast werd er in opdracht van de ministeries van VROM
en EZ studies uitgevoerd naar geluidshinder, vogelsterfte en andere milieueffecten en werd via
voorlichting bijgedragen aan een breder draagvlak voor windenergie.
Derde Energienota (1995)
Op de valreep van 1995 bracht het ministerie van Economische Zaken het vervolg uit op de Nota
Energiebesparing: de Derde Energienota (14). Tevens werd in 1995 zoals dat was vermeld in het
NMP2, een besluit genomen door de regering over de 3 à 5 procent CO2 reductiedoelstelling. De
regering besloot vast te houden aan een CO2-reductiedoelstelling van 3% in het jaar 2000. Het
besluit had verder geen consequenties voor het windenergiebeleid (13).
De Derde Energienota had twee belangrijke hoofdlijnen (14). Ten eerste gaf de nota weer welke
stappen het kabinet wilde zetten om te komen tot een meer duurzame energiehuishouding.
Tevens ging de nota in op de toenemende liberalisering en internationalisering van
energiemarkten. In de Derde Nota werd het uit te voeren energiebeleid ook vanuit klimaatoptiek
behandeld en geplaatst binnen de kaders en ambities van het Nederlandse klimaatbeleid. Daarmee
werd een voorschot genomen op de nog uit te brengen Vervolgnota Klimaatverandering: het
vervolg op de nota klimaatverandering van 1991. De Derde Energienota beschreef twee nieuwe
lange-termijndoelen op het gebied van energiebesparing. Ten eerste wilde de regering de
komende 25 jaar tot een energie-efficiency verbetering van een derde van het energieverbruik
komen. Voorwaarde was dat er een economische groei van minimaal 2 tot 2,5% per jaar zou
optreden, die nodig werd geacht voldoende te kunnen investeren in nieuwe technologie. Ten
tweede werd gestreefd om in het jaar 2000 3% en in 2020 10% van het energieverbruik op te
wekken met duurzame energiebronnen, tegen circa 1% in 1995 (tabel 4.1). Het in tabel 4.1
genoemde getal van 45 PJ als doelstelling voor windenergie-opwekking in 2020 is gelijk aan
ongeveer 2750 MW opgesteld vermogen aan windturbines (15).
Ten opzichte van het eerdere nota’s werd bij de noodzaak van duurzame energie-opwekking in de
Derde Nota nadrukkelijker stilgestaan, hoewel bij het streven naar een duurzame
energiehuishouding evenals in eerdere nota’s vergroting van energie-efficiency de eerste prioriteit
bleef. De ambitieuze doelen zouden moeten worden gerealiseerd bij een tendens van meer
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marktwerking. Er werd meer gewicht toegekend aan de inzet van fiscale maatregelen ter
stimulering van duurzame energie-opwekking dan in voorgaande jaren.
Tabel 4.1 Omschrijving van de verwachte bijdrage aan duurzame energie-opwekking per energiebron in de
Derde Energienota (Derde Energienota, p .50).

In de Derde Energienota werd voor de eerste keer in het regeringsbeleid een uitvoerige
beleidsuiteenzetting weergegeven voor de verschillende duurzame alternatieven, zowel voor de
korte termijn als voor de lange termijn. Windenergie (locaties op het land) werd samen met
afvalverbranding, waterkracht en koudeopslag betiteld als een ‘duurzame bron met een
verzadigingspunt’. Aanvankelijk werd verwacht dat deze bronnen het grootste aandeel (ca. 90% in
2000 en 70% in 2007) in de duurzame energie-opwekking-mix zouden hebben. Echter op de
langere termijn zouden deze bronnen niet onbegrensd kunnen toenemen. In het geval van
windenergie op land werd daarvoor planologische beperkingen als belemmering genoemd. Het
groeiplafond van windenergie-benutting op land werd geschat op circa 1500 MW opgesteld
vermogen. Het overige ten doel gestelde vermogen zou op zee moeten worden gerealiseerd.
De doelstelling voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (o.a. 3 % reductie CO2emissie in het jaar 2000), zoals die in de periode 1990-1995 in het rijksbeleid expliciet aanwezig
was geweest en eerder in 1995 nog was vastgesteld, werd in de Derde Energienota losgelaten. De
CO2 emissie zou internationaal in welk scenario dan ook voorlopig – in ieder geval tot in de 21e
eeuw – blijven stijgen (14). Zo was in de vierde Milieuverkenning van het RIVM beschreven dat
naar verwachting in het jaar 2000 de emissie van CO2 7 tot 13% hoger zou zijn dan in 1990 (16).
Actieprogramma Duurzame Energie
Energie 1997 – 2000 (1997)
In maart 1997 verscheen het Actieprogramma Duurzame Energie 1997 – 2000 (ADE), waartoe de
Derde Energienota had opgeroepen (15). Het actieprogramma concentreerde zich op de
inspanningen die de komende 4 jaar verricht moesten worden om de doelstelling voor duurzame
energie uit de Derde Energienota te realiseren. Het ADE kende drie hoofdlijnen. In de eerste
plaats was dat het stimuleren van technologische ontwikkeling met onderzoek, ontwikkeling en
demonstratie om de prijs-prestatieverhouding van duurzame energieopties verbeteren. Daarnaast
werd geprobeerd om de marktpenetratie van duurzame energie te stimuleren. Windenergie werd
samen met biomassa beschreven als de duurzame energiebron met de beste prijsprestatieverhouding tot 2020, hoewel naar verwachting de prijs van fossiel tot 2020 nog altijd lager
zou blijven liggen dan duurzaam (tabel 4.2). Dat prijsverschil werd aangeduid als de ‘onrendabele
top’.
Tabel 4.2 Productiekosten van duurzame energiedragers (ct/kWh), (Actieprogramma Duurzame Energie, p.
18)
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Om de onrendabele top af te dekken en de marktpenetratie van duurzame energie te bevorderen
werden er in het ADE een aantal beleidsinstrumenten genoemd. Ten eerste zou het fiscale
instrumentarium worden uitgebreid. Naast de bestaande regelingen VAMIL, de regeling Groen
beleggen en de Regulerende energiebelasting werd het instrumentarium uitgebreid met de
energie-investeringsaftrek en de groene BTW (zie ook paragraaf 4.1.4.). Tabel 4.3 uit de ADE liet
zien dat er ondanks de inzet van fiscale instrumenten, voor de meeste duurzame
energietechnieken nog steeds een onrendabel deel bleef bestaan. De regering beoogde met het
Milieu-Actieplan III met de energiedistributiebedrijven (MAP 1997 – 2000) toch ervoor te zorgen
dat de inzet van duurzame energie bleef toenemen. De energiedistributiebedrijven zouden
fondsen moeten vormen, o.a. met de zogenaamde MAP-toeslag. In het MAP III convenant kwam
de regering met branche-organisatie EnergieNed overeen dat zij met behulp van deze fondsen het
resterende onrendabele deel op energielevering op duurzame bronnen zouden wegnemen,
hetgeen moest gaan leiden tot een vermeden inzet van 34 PJ fossiele brandstoffen door in 2000
3,2% van de elektriciteitsafzet en 0,1% van de gasafzet te betrekken uit duurzame bronnen. Elk
individueel bedrijf zou naar rato van ieders aandeel in de elektriciteit- en gasafzet uitvoering gaan
geven aan deze doelstelling. Omdat niet overal in Nederland dezelfde mogelijkheden voor de
verschillende vormen van duurzame energie bestonden werd een nieuw systeem ingevoerd, dat
het mogelijk maakte om duurzame energie te verhandelen: ‘het zogenaamde groene labels’
systeem.
Tabel 4.3. Effecten van fiscale instrumenten op de kostprijs van duurzame energie-opwekking
(Actieprogramma Duurzame Energie, p. 25).

Exportbevordering werd als een ander stimuleringsinstrument genoemd in het ADE. Het
vergroten van de afzet van aan duurzame energie gerelateerde producten en diensten werd
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belangrijk geacht om de positie van deze bedrijfstak te versterken en groei mogelijk te maken.
Door een afzetvergroting werd aangenomen dat er een verdere verlaging van de kostprijs zou
kunnen optreden, die gunstig zou zijn voor de penetratie op de Nederlandse thuismarkt. Daarnaast
was er het voornemen om een projectbureau Duurzame Energie op te starten. Dit projectbureau
moest het centrale aanspreekpunt worden voor partijen in de markt, met tevens een rol als
makelaar om geïnteresseerde partijen bijeen te brengen en nieuwe projecten te initiëren. Ook
moest het projectbureau een expertisecentrum worden, dat kennis heeft op het gebied van
duurzame energietechnologieën en zorgen voor pronotie van duurzame energie. Naast vrijwillige
instrumenten beschreef het ADE tot slot ook een mogelijk verplichte maatregel, die samenhing
met de liberalisatie van de energiehuishouding in Nederland. Een dergelijke harde aanpak was nog
niet eerder vertoond in het Nederlandse beleid en werd mogelijk gemaakt met een wijziging van
de Elektriciteitswet. Tot en met het jaar 2000 zou de vrijwillige aanpak van de MAP-structuur
blijven bestaan. Voor de periode daarna zou het ministerie van Economische Zaken jaarlijks een
verplicht minimum aandeel duurzame energie verplicht kunnen stellen, wanneer zou blijken dat
de energiedistributiebedrijven zich onvoldoende vrijwillig zouden inzetten om de productie en
levering van duurzame energie te bevorderen.
Naast technologische ontwikkeling en marktpenetratie was het beleid in het ADE tenslotte gericht
op het oplossen van bestuurlijke knelpunten rond de inpassing van duurzame energie. De
knelpunten en de beleidsvisie ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van windenergie werden in
een aparte paragraaf beschreven. Volgens de evaluatie van de Bestuursovereenkomst
Plaatsingsproblematiek Windenergie (BPW) was de vertaling van provinciale streekplannen naar
gemeentelijke bestemmingsplannen onvoldoende geweest sinds 1991. Gemeenten, die geen partij
waren geweest bij de BPW waren onvoldoende bij de BPW betrokken. Rond 1999 hadden
provincies ongeveer 864 MW aan opgesteld vermogen windenergie ondergebracht in de
ruimtelijke plannen. Het actief vertalen naar de bestemmingsplannen door gemeenten vond
echter niet plaats. Dat vormde een belangrijke belemmering bij de ontwikkeling van
windturbineparken, omdat juist het wijzigen van de bestemmingsplannen een tijdrovende klus
bleek. Rond 1999 was er slechts 380 MW aan opgesteld vermogen windenergie in heel Nederland
gerealiseerd, terwijl 1000 MW als doelstelling was beoogd. Deze conclusies leidden ertoe dat in
het ADE werd beschreven dat de Rijksoverheid meer aandacht zou gaan geven aan de
doorvertaling van taakstellingen naar het gemeentelijke niveau (bestemmingsplannen) en naar het
creëren van meer draagvlak bij de betrokken partijen. Verder werd er geconcludeerd dat tegen de
achtergrond van de schaarse ruimte in Nederland de integratie en afstemming binnen het
rijksbeleid c.q. de regionale uitwerking daarvan nog onvoldoende geoptimaliseerd was om
aanwezige kansen voor de plaatsing van windenergie te benutten. Van de marges binnen het
beleid zou nog onvoldoende en heel verschillend gebruik gemaakt worden. Daarnaast moest er
meer aandacht komen voor combineerbaarheid van grondgebruik onder de windturbines. Met
name harde infrastructuur en vormen van landbouw werden kansrijk geacht. Op basis van deze
knelpunten werden drie beleidslijnen geformuleerd, die de komende jaren verder zouden worden
uitgewerkt. In de eerste plaats meer concentratie op een aantal grote toplocaties in het
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening: de zogenaamde megalocaties. Daarover werd
voorgenomen in overleg te gaan met de provincies. Ook het instrumentarium van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening werd van toepassing geacht om e.e.a. te realiseren. In de tweede plaats zou
meer aandacht uitgaan naar windenergie-ontwikkeling buitengaans op zee, dat als een lastige
exercitie werd omschreven vanwege de fors hogere kosten ten opzichte van ontwikkeling op land.
De derde beleidslijn lag in het verlengde van de BPW. Ook na 2000 was de regering voornemens
om een convenant af te sluiten met de provincies. Omdat door de verbeterende technologie ook
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de meer landinwaarts gelegen locaties van belang werden geacht zouden meer provincies
toetreden tot het samenwerkingsverband.
Derde Milieubeleidsplan (1998)
In februari 1998 werd het derde Nationale Milieubeleidsplan (NMP3) aangeboden aan de Tweede
Kamer (17) . Het NMP3 bevatte de strategie voor de komende 4 jaar, met een doorkijk naar de
jaren daarna en was het beleidsmatige antwoord op de vierde Milieuverkenning van het RIVM.
De nationale reductie-doelstelling voor broeikasgassen voor het jaar 2000 uit de eerdere NMP’s
werd evenals in de Derde Energienota losgelaten. Het Kyoto-protocol, dat was ondertekent in
december 1997, werd leidend in het klimaatbeleid. Bij het uitkomen van het NMP3 was de
reductieverplichting voor Nederland nog niet bekend. Daarover moest nog op Europees niveau
besluitvorming plaatsvinden. Nederland committeerde zich niet veel later aan een
reductiedoelstelling van 6% voor broeikasgassen in de periode 2008 – 2012 ten opzichte van de
uitstoot in 1990/1995.
Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I (1999)
In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I (UK1) werd het binnenlands beleid geformuleerd om
de in het Kyoto-protocol afgesproken reductie te realiseren (18). Net als in het NMP3 was het
nieuw dat er een lange termijn beschouwing was opgenomen in het beleid. In dat lange
termijnperspectief werd aangekaart dat – om verstoring aan het klimaatsysteem op aarde door
menselijke invloeden te voorkomen – broeikasgasemissies uiteindelijk veel verder teruggebracht
zouden moeten gaan worden dan tot dan toe internationaal was overeengekomen. Om voor deze
normatieve randvoorwaarde een beleidsmatige basis te creëren werden in de UK1 – op basis van
de inzichten van het IPCC – drie uitgangspunten geformuleerd:
1. om gevaarlijke beïnvloeding van het klimaatsysteem door de mens te voorkomen dient de
wereldwijde temperatuurstijging binnen 2° C boven het pre-industriële niveau te blijven en mag
de gemiddelde zeespiegelstijging wereldwijd uiteindelijk niet meer bedragen dan 50 cm;
2. het tempo van gemiddelde temperatuurstijging dient wereldwijd beperkt te blijven tot 0,1° C
per decennium om ecosystemen in staat te stellen zich aan te passen aan het tempo van
klimaatverandering en, in samenhang met de doelen ten aanzien van temperatuur- en
zeespiegelstijging de voedselproductie niet in gevaar te brengen;
3. bij het vaststellen van een wereldwijd reductietempo dient rekening te worden gehouden met
hetgeen technisch/economisch haalbaar is.
Volgens de UK1 was op basis van de in die tijd huidige kennis over het broeikaseffect de
consequentie van deze uitgangspunten dat de concentraties van broeikasgassen voor het einde van
de 21e eeuw gestabiliseerd zouden moeten zijn op een niveau ruim beneden twee maal de preindustriële concentraties. Dat zou betekenen dat in de loop van de 21e eeuw mondiale
emissiereducties met een omvang van 50 à 75% gerealiseerd zouden moeten gaan worden. Een
belangrijke conclusie was dat klimaatbeleid gericht op het realiseren van dit doel veel eerder dan
aanbodschaarste en prijsontwikkelingen grenzen zou gaan stellen aan het gebruik van fossiele
brandstoffen. In tegenstelling tot de decennia eerder werd er geen opwaartse druk op
energieprijzen door structurele schaarste meer verwacht. Gesteld werd dat nieuwe voorraden
fossiele brandstoffen steeds sneller werden ontdekt dan bestaande voorraden werden verbruikt.
Door technologische verbetering zorgde ervoor dat steeds meer van de gevonden voorraden ook
economisch winbaar waren. Rond de eeuwwisseling was er wereldwijd een economisch winbare
voorraad aan fossiele brandstoffen ontstaan die circa 1000 miljard ton koolstof
vertegenwoordigden, meer dan de totale koolstofinhoud in de atmosfeer en circa 165 maal de
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toentertijd huidige jaarlijkse mondiale koolstofemissie ten gevolge van het gebruik van fossiele
brandstoffen. Gesteld werd dat de bestaande energie-infrastructuur slechts op een tijdschaal van
enkele decennia substantieel veranderd zou kunnen worden zonder kapitaal te vernietigen. Het
tempo waarin emissies van CO2 zou kunnen worden teruggedrongen zonder de economie te
ontwrichten werd begrensd geacht. Hoe eerder begonnen zou worden des te lager werden de
kosten om de nodige veranderingen op tijd te realiseren ingeschat.
Mede onder invloed van deze meer toekomstgerichte visie op de klimaatproblematiek werd de
doelstelling voor duurzame energie ten opzichte van de Derde Energienota met de helft naar
beneden bijgesteld, namelijk 5% bijdrage van duurzame energie-opwekking in 2010. Alle
binnenlandse maatregelen samen moesten bij elkaar opgeteld 25 Mton CO2-equivalenten reductie
in 2010 opleveren. Duurzame energie-opwekking werd daarin van substantieel belang geacht.
Verwacht werd dat er met duurzame energie-opwekking in 2010 4 Mton CO2 besparing kon
worden gerealiseerd.
Energierapport (1999)
Uitwerking van de doelstelling uit her UK1 vond plaats in het Energierapport, dat in november
1999 aan de Tweede Kamer werd aangeboden (19). Ten aanzien van windenergie stelde de nota
dat niet alle knelpunten met het vergoenen van het belastingstelsel zouden kunnen worden
opgelost: “zo is de ruimtelijke problematiek bij windenergie een hindernis die overwonnen moet

worden wil windenergie verder kunnen groeien. Dit vraagt om een krachtige en desnoods
dwingende aanpak” (Energierapport, p. 8). Ondanks deze potentiële belemmering werd zoals ook
al in eerdere nota’s het geval was, van de verschillende soorten duurzame energie biomassa en
windenergie het meest aantrekkelijk geacht. Deze techniek zou zich hebben uitontwikkeld en de
prijs van de geproduceerde stroom (met inbegrip van de fiscale voordelen) werd onder normale
marktomstandigheden concurrerend geacht. Op basis van onderzoek werd gesteld dat het aanbod
van windenergie op landlocaties in tien jaar zou kunnen verviervoudigen tot 55 PJ als de
vergunningprocedures versneld zouden worden, de bewijslast inzake de strijdigheid met
bestemmingsplannen zou kunnen worden omgekeerd en als gemeenten zelf actiever locaties voor
windturbines zouden zoeken en aanwijzen. Om die reden werd het van belang geacht om
regionaal en lokaal het draagvlak voor windenergie te vergroten. Het beleid richtte zich enerzijds
op het stimuleren van de vraag voor duurzame energie in de liberaliserende markt en anderzijds
op het stimuleren van aanbond. Om de vraag te stimuleren zou een forse verhoging van de REB
worden ingevoerd om het wegvallen van de MAP-subsidie in 2000 te compenseren. Om de
aanbodkant voor windenergie te stimuleren werden twee maatregelen genoemd, die beide gericht
waren op top-down overheidssturing vanuit de Rijksoverheid. Ten eerste was het ministerie
voornemens om zelf, zoveel mogelijk in overleg met de betrokken provinciale besturen en
gebruikmakend van nieuwe mogelijkheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening zou gaan
bieden een aantal locaties voor windparken van tenminste 50 MW via een partiële herziening van
het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) aan te wijzen. Ten tweede was het ministerie
wetgeving aan het voorbereiden om gemeenten zo nodig te dwingen de benodigde ruimte voor
windenergie te creëren.
Nationaal Milieubeleidsplan (2001)
Op 13 juni 2001 verscheen het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). De in het NMP3
geïntroduceerde lange termijn benadering voor het milieubeleid werd in het NMP4 doorgezet.
Het NMP4 beschreef de ingrijpende (inter)nationale veranderingen en maatregelen die nodig
werden geacht voor de realisatie van de gewenste milieusituatie in 2030 (20). Antropogene
klimaatverandering speelde daarin als één van de zeven ‘grote milieuproblemen’ een belangrijke
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rol. Aan de eerder in het UK1 geformuleerde ambities om de wereldwijde temperatuurstijging
niet groter te laten zijn dan 2° C boven het pre-industriële niveau en de snelheid waarin dat
plaatsvindt te beperken tot maximaal 0,1° C per decennium werd vastgehouden. Nieuw in het
NMP4 was het benoemen van een systeembenadering in het milieubeleid. Gesteld werd dat het
gebruik van het bestaande beleidsinstrumentarium, zoals regelgeving, vergunningen, convenanten
en financiële prikkels, niet voldoende zou zijn om de grote milieuproblemen aan te pakken. Voor
het oplossen van deze problematiek werd systeeminnovatie nodig geacht, zogenaamd
transitiemanagement. Met betrekking tot energie hield dat in, dat de emissieruimte van WestEuropa met 40 tot 60% zou moeten verminderen. Ondanks het gebruik van deze nieuwe metafoor
was het beleid in het geheel niet nieuw. Teneinde de transitie naar naar een duurzame
energievoorziening te kunnen realiseren werden dezelfde drie sporen genoemd die het beleid
vormden in de jaren negentig, te weten: 1) de inzet van hernieuwbare energiebronnen, 2) het
verlagen van energiegebruik per activiteit door efficiencyverbetering en 3) ontwikkeling van
geavanceerde energietechnologie. Wel werden enkele vernieuwingen van het
beleidsinstrumentarium voorgesteld: emissiehandel en het verder internaliseren van milieukosten
in de energieprijzen in internationaal verband. Nieuw was ook het voornemen van de
Rijksoverheid om klimaatconvenanten met provincies en gemeenten af te sluiten op korte termijn
(het zogenaamde BANS beleid) en het benoemen van de provinciale en gemeentelijke overheden
als spelers in het beleidsveld met een cruciale rol bij de transitie naar een duurzame
energiehuishouding. Ten aanzien van het beleid om duurzame energie-ontwikkeling te stimuleren
werd in het NMP 4 gemeld dat er een herbezinning gaande was en dat daarover later door het
ministerie van Economische Zaken zou worden gerapporteerd. De 5% doelstelling uit het NMP3
werd gehandhaafd en er werd voor 2020 een nieuw doel geformuleerd, namelijk het verder laten
toenemen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen tot 10% van de totale energievraag.
Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (2001)
Een maand na het uitkomen van het NMP4 werd, als opvolger van het BPW 1991-2000, een
nieuw convenant ondertekend tussen de Rijksoverheid en de provincies, de zogenaamde
Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW). Nieuw was dat ook de
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten werd betrokken in het overleg en de overeenkomst
ondertekende (21). Per provincie werd een bepaalde taakstelling afgesproken. De provincie
Zeeland committeerde zich aan de doelstelling om in 2010 205 MW opgesteld vermogen te
hebben gerealiseerd. Alle provincies samen committeerden zich voor 1500 MW windvermogen op
land. Verder deed de Rijksoverheid de toezegging dat:
 het ministerie van EZ voor de subsidieverlening zou zorgen die nodig is om de
winddoelstelling te realiseren;
 het ministerie van VROM de knelpunten in de geluidsregelgeving zou oplossent;
 de ministeries van LNV, VenW en Defensie zich soepel opstellen bij conflicterende
doelstellingen;
 het ministerie van Defensie bij conflicterende windenergieprojecten zijn ruimtebeslag zo
gering mogelijk houdt;
Energierapport (2002)
Aan de herbezinning over het duurzame energiebeleid kwam in februari 2002 een einde toen het
ministerie van Economische Zaken het Energierapport 2002 aanbood aan de Tweede Kamer (22).
In het rapport werd gesteld dat de vraag naar duurzame energie zich voorspoedig ontwikkelde
door liberalisering en de invloed van fiscale instrumenten. Opgemerkt werd wel dat het aanbod
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van duurzame energie enigszins achterbleef bij de doelstelling en bij de vraag. In 2002 werd ca.
1,2% van het totale energieverbruik met duurzame bronnen opgewekt. Een referentieraming liet
zien dat dat in 2010 naar verwachting 3,5% zou zijn. Door de effecten van nieuw beleid zou de
doelstelling van 5% bereikt kunnen worden. Dan zouden wel enkele knelpunten opgelost moeten
worden. Ten eerste was dat de ruimtelijke ordeningsproblematiek met betrekking tot
windenergieontwikkeling. Het Energierapport stelde dat intensivering van de inzet van de
Rijksoverheid noodzakelijk is om BLOW tot een succes te maken. De acties die zouden worden
ondernomen betroffen o.a. het opstarten van een interdepartementale projectgroep onder leiding
van EZ om te komen tot een intensivering van afstemming van beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering bij het Rijk en het onderzoeken van de mogelijkheden om windturbines op
terreinen van het Rijk, zoals spoor-, snel- en vaarwegen, te plaatsen. Ook zou er een centrale
helpdesk worden ingericht die provincies en gemeenten hand- en spandiensten zouden kunnen
verlenen. Verder werd voorgenomen om de provinciale milieufederaties te betrekken bij het
bestemmen van locaties. Daarnaast werd er een verkenning opgestart om de mogelijkheden te
onderzoeken voor het verkorten en vereenvoudigen van de procedures waar initiatiefnemers van
windprojecten mee te maken hadden. Tweede knelpunt was de stabiliteit van het
investeringsklimaat. In de markt werd onzekerheid over het investeringsklimaat ervaren en met
name over de continuïteit van financiële instrumenten die in hoge mate de rentabiliteit van
investeringsprojecten bepalen. Tot slot werd er definitief voor gekozen geen verplicht aandeel
duurzame energie in te voeren. Als argumentatie voor die keuze werd aangedragen dat de
problemen voor duurzame energie niet aan de vraagkant, maar aan de aanbodzijde waren gelegen.
Nota Vaste waarden, nieuwe vormen: milieubeleid 2002 – 2006 (2002)
In juli 2002 trad het nieuwe kabinet Balkenende I aan. In de nota Vaste waarden, nieuwe vormen
werd het nieuwe milieubeleid voor de periode 2002 – 2006 omschreven, dat vanwege
bezuinigingen op een aantal terreinen door de nieuwe regering was aangepast (24). De
bezuinigingen op klimaatbeleid waren echter minimaal; er werd vastgehouden aan de Kyotodoelstelling. Om de binnenlandse productie van duurzame energie te stimuleren zou er een
nieuwe extra regeling opgenomen worden in de Elektriciteitswet, de zogenaamde Milieukwaliteit
Elektriciteits Productie (MEP) regeling, om het investeringsklimaat te stabiliseren. De MEP
regeling bood elektriciteitsproducenten een vergoeding ter compensatie van de onrendabele top in
de productie van duurzame energie en bood eveneens een meerjarige zekerheid (zie paragraaf
4.1.3).
Energierapport (2005)
In 2005 verscheen het nieuwe energierapport van het ministerie van Economische Zaken (25).
Waar in 1999 en 2002 liberalisering in de energierapporten een belangrijk item was, verdween dat
in 2005 naar de achtergrond. Terug van weggeweest op de agenda was het thema
voorzieningszekerheid van fossiele energiedragers. Als oorzaak daarvoor werd de sterk
toegenomen vraag onder invloed van de explosieve groei van nieuwe economieën als China, India
en Brazilië en de toegenomen afhankelijkheid van politiek instabiele landen voor de import van
energiedragers aangewezen. Daarnaast was de klimaatproblematiek en de transitie naar een
duurzame energiehuishouding wederom bepalend in het beleid. De klimaatdoelstellingen bleven
onveranderd en de maatregelen werden geïntensiveerd: “De voorgenomen maatregelen die dit

Energierapport in het volgende hoofdstuk schetst, zullen in alle sectoren van de samenleving
ruwweg bijna drie keer zoveel effect hebben als de resultaten van het energiebeleid van de
afgelopen tien jaar” (Energierapport, 2005, p. 27). Met betrekking tot duurzame energie werd de
10% doelstelling in 2020 opnieuw onderschreven, met als tussendoel een aandeel van 5% in 2010
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van het binnenlands energieverbruik. Om dit te bereiken werd een aandeel van 9% duurzame
elektriciteit in 2010 nodig en mogelijk geacht, voornamelijk opgewekt met wind op land en
biomassa. Speciale aandacht ging uit naar windenergie-ontwikkeling op zee en de hoge kosten
voor de ontwikkeling daarvan. Het werd belangrijk geacht om de ontwikkeling geleidelijk te laten
plaatsvinden, zodat de baten konden toenemen en de kosten konden afnemen.
Kort na het aantreden van het nieuwe Kabinet Balkenende III, maakte het ministerie van
Economische Zaken in augustus 2006 echter bekend om - in tegenstelling met het beleid uit het
Energierapport 2005 - plotseling de MEP-regeling per direct te beëindigen voor nieuwe projecten
(26). Als argument daarvoor werd aangedragen dat werd verwacht dat Nederland de 9% duurzaam
opgewekte elektriciteit in 2010 zou gaan halen en dat de MEP regeling te duur was om te blijven
handhaven. Door het wegvallen van de MEP regeling werd de onrendabele top voor nieuwe
windenergieprojecten niet langer gesubsidieerd. Dat zou uiteindelijk maar van korte duur zijn,
omdat in 2007 het beleid alweer zou veranderen na de val van het Kabinet Balkenende III en het
aantreden van het Kabinet Balkenende IV In 2007.
Werkprogramma Schoon en Zuinig / Energierapport (2007)
(2007)
Het nieuwe Rijksbeleid van het Kabinet Balkenende IV met betrekking tot de
klimaatproblematiek werd verwoord in de nota Nieuwe Energie voor Klimaat, werkprogramma
Schoon en Zuinig van het ministerie van VROM (27) en het Energierapport 2008 van het
ministerie van EZ (28). Het beleid was uit op een trendbreuk. Waar in de afgelopen 10 jaar het
klimaatbeleid werd afgestemd op de Europese en internationale beleidsontwikkelingen en
ambities, vond het kabinet dat de ambitie net als begin jaren 90 weer hoger moest liggen: “Dit
werkprogramma beschrijft de manier waarop Nederland in 2020 één van de meest efficiënte en
schone energievoorzieningen van Europa zal hebben” (Werkprogramma Schoon en Zuinig, p. 3).
De ambitie voor CO2-reductie werd verhoogd naar 30% reductie van de uitstoot van
broeikasgassen in 2020 ten opzichte van het niveau in 1990, hoewel daarbij wel werd opgemerkt
dat deze ambitie alleen te realiseren was als er ook afspraken op Europees niveau en in
internationaal verband zouden worden gemaakt. Om dit te bereiken werd evenals in de jaren 90
de doelstelling om de energie-efficiency met 2% per jaar te verbeteren gesteld en werd de
doelstelling voor hernieuwbare energiebronnen verdubbeld naar een aandeel van 20% in het jaar
2020, ten opzichte van een aandeel van 2 to 3% in 2007. De eerstkomende jaren werd vooral
ingezet op groei van het aandeel hernieuwbare energie door windenergie-benutting. Een
committering van 2000 MW nieuw opgesteld vermogen in 2012 – tegen 1500 MW reeds
gerealiseerd vermogen in 2007 – aan windenergie op land werd nodig geacht. Verder werd een
ontwikkeling naar 6000 MW aan gecommitteerd vermogen windenergie op land voor de lange
termijn beoogd (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Beleidsdoelstellingen wind op land (werkprogramma Schoon en Zuinig (bron: 29. p11)
Gesteld werd dat windenergieopwekking op land van alle duurzame opties het goedkoopst was. In
een plan van aanpak zou verder worden uitgewerkt hoe de groei van windenergie in combinatie
met een goede ruimtelijke inpassing mogelijk gemaakt zou gaan worden. Verder zou er een
vervolg worden gegeven aan de MEP regeling in de vorm van de nieuwe subsidieregeling: de
zogenaamde Subsidie Duurzame Energie (SDE). Daarnaast zouden met de markt, gemeenten en
provincie nieuwe bestuursakkoorden worden gesloten op het gebied van klimaatbeleid. Nieuw op
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de agenda was de energie-infrastructuur, die als gevolg van een toename van duurzame energieopwekking aangepast zou moeten worden om de verwachte piekbelastingen op te kunnen vangen
(zogenaamde Smart-grid). Daarnaast zou er in overleg met marktpartijen een studie uitgevoerd
gaan worden naar de mogelijkheden voor grootschalige energieopslag in Nederland en werd ook
kernenergie als een duurzaam alternatief op de lange termijn gepresenteerd. In het energierapport
wordt een spanningsveld beschreven tussen duurzame opwekking enerzijds en
voorzieningszekerheid van fossiele brandstoffen anderzijds. Volgens het IEA zou in de periode
2006 – 2030 wereldwijd $9.589 miljard in de olie- en gasinfrastructuur moeten worden
geïnvesteerd om de aanwezige voorraden toegankelijk en transporteerbaar te kunnen maken. De
inspanningen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie werden echter soms
beschouwd als een factor van invloed op de vraagzekerheid en daarmee op de stabiliteit van het
investeringsklimaat.
Op 12 november 2007 werd tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het
Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011gesloten (32). In het akkoord was opgenomen dat
gemeenten locaties zouden aanwijzen voor het opwekken van duurzame energie, zoals biogas,
zonne- en windenergie. Het rijk en de gemeenten zouden gezamenlijk streven naar een
verdubbeling van het opgesteld vermogen van windenergie op land in 2011. Daartoe zou er samen
een nationaal uitvoeringsprogramma windenergie worden opgesteld, waarin de ambities en
maatregelen om de belemmeringen in regelgeving op te heffen en mogelijkheden voor inpassing
van nieuwe windturbines verder zouden worden uitgewerkt. In het akkoord waren geen bindende
voorwaarden opgenomen.
Nationaal plan van aanpak Windenergie (2008)
Begin 2008 was het Nationaal plan van aanpak Windenergie gereed dat onder begeleiding van de
ministeries van VROM EZ en LNV in twee rondetafelconferenties tot stand was gekomen (29).
Doel van die ronde tafelconferenties was om de probleemstelling helder te krijgen en draagvlak te
vinden voor de aanpak. Aan de conferenties namen vertegenwoordigers deel van de ministeries
van VROM, EZ, LNV, Defensie en VenW, de provincies en VNG, het Milieu- en
Natuurplanbureau, het Wereldnatuurfonds en de Stichting Natuur en Milieu. Ook de
Rijksadviseur voor het landschap, een aantal initiatiefnemers en de Nederlandse Windenergie
Associatie (NWEA) namen deel. In het plan van aanpak werd gesteld dat het realiseren van de
doelstelling in eerste instantie een verantwoordelijkheid van provincies, gemeenten en
ondernemers was, omdat provincies en gemeenten moesten zorgen voor geschikte locaties. Het
realiseren van windenergieprojecten werd omschreven als een taak voor particulieren en/of
bedrijven. Het plan bestond uit vier actielijnen. De eerste actielijn bestond uit de inventarisatie
van projecten die al in voorbereiding en kansrijk waren (de zogenaamde pijplijn projecten). Dit
waren concrete plannen van initiatiefnemers/ontwikkelaars met voldoende bestuurlijke
daadkracht en deskundigheid, die binnen de huidige kabinetsperiode gecommitteerd en/of
gerealiseerd zouden kunnen worden. De tweede actielijn bestond uit een inventarisatie van de
knelpunten en randvoorwaarden: Bij het onderzoek naar knelpunten ging het om:
1. militaire en civiele luchtvaart: radars, veiligheidszones rond vliegvelden en laagvliegroutes;
2. geluidsproductie hoge molens en goede beoordeling hiervan;
3. externe veiligheid: windturbines in relatie tot buisleidingen voor gevaarlijke stoffen;
4. mogelijkheden en beperkingen van het Nederlandse elektriciteitsnet voor het aansluiten
van windturbines;
Bij het onderzoek naar randvoorwaarden ging het om:
5. cumulatie natuureffecten in en nabij Natura 2000-gebieden;
6. beleidsregel van het ministerie van V&W voor waterstaatswerken en windturbines, zoals
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ook toegepast door waterschappen en provincies;
7. bouwhoogtebeperkingen in streek- en bestemmingsplannen en andere voorschriften;
8. levertijd van windturbines in relatie tot het realiseren van de doelstelling op korte termijn;
9. beschikbare subsidie.
Actielijn 3 bestond uit het ontwikkelen van beleid voor windenergie op land voor de langere
termijn. Gesteld werd dat de realisatie van de ambitie om in de periode 2011 – 2020 weer 2000
MW extra opgesteld vermogen windenergie te ontwikkelen mede afhankelijk zou zijn van de
inzet van nieuwe generatie windturbines. Deze windturbines, met een ashoogte van omgeveer 120
meter en een vermogen van 5 MW, zouden door hun visuele impact kunnen leiden tot
verrommeling van de open horizon, tot verlies van schaarse ruige natuur en tot nivellering van
landschappelijke diversiteit en daarmee haaks op de doelstelling om een mooi Nederland te
creëren. Er werd van uitgegaan dat het voor de langere termijn gaat om molens, die door hun
formaat in feite niet meer passen “in” een landschap, maar ten hoogste passen “bij” het landschap.
Doel van deze actielijn was om die ruimte te zoeken waar een concentratie van windturbines
kwaliteit kan toevoegen aan het landschap, maar anderzijds ook die gebieden te definiëren, die
zich op grond van hun landschappelijke kwaliteiten niet lenen voor het alloceren van
windparken: de zgn. vides. Tot slot bestond de vierde actielijn uit het vergroten van de positieve
betrokkenheid bij windenergie om een ‘reële beeldvorming’ over de (met name landschappelijke)
effecten van windenergie mogelijk te maken en daarnaast lokale initiatieven te ondersteunen en
aan te moedigen.
In de herfst van 2008 werd in het kader van Schoon en Zuinig een bestuursovereenkomst gesloten
met de energiesector voor de periode 2009-2020 (30). In een apart artikel werden afspraken
gemaakt over de ambities voor wind op land. De Rijksoverheid zou zich sterk inspannen om voor
2011 aan te geven waar voor de lange termijn de verdere doorgroei voor windparken kan plaats
vinden. Verder spraken beide partijen af ernaar te streven dat in 2011 voor ca. 2000 MW nieuw
vermogen wind op land vergund zal zijn. Energiebedrijven door investeringen te doen in
windenergie of door elektriciteit opgewekt door andere windturbines in Nederland in te kopen en
innovatieve financieringsconstructies, nieuwe technieken en het oplossen van belemmeringen
zoals radar en geluid na te streven. De Rijksoverheid door te zorgen voor een meer gestroomlijnde
en versnelde vergunningverlening te faciliteren. Begin januari 2009 werd in het kader van Schoon
en Zuinig ook een bestuursovereenkomst gesloten met de provincies (31). Daarmee onderschreven
de provincies de kabinetsdoelen voor wind op land uit het programma Schoon en Zuinig en
verklaarden zij zich bereid om met het Rijk prestatieafspraken te maken in de nabije toekomst.
Regeerakkoord
Regeerakkoord kabinet
kabinet Rutte (2010 - )
Met het aantreden van het Kabinet Rutte in de herfst van 2010 komt er mogelijk een vervroegd
einde aan de ambities uit het werkprogramma Schoon en Zuinig, In het regeerakkoord tussen
CDA en VVD is de nationale klimaatbeleidsdoelstelling naar beneden bijgesteld overeenkomstig
de doelstelling van de Europese Unie, 20% CO2-reductie ten opzichte van 1990 en een aandeel van
14% duurzame energie-opwekking in 2020. Het wijzigen van het beleid is ten tijde van dit
onderzoek nog niet bekend. Het energierapport 2011 moet nog uitkomen.
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Bijlage 6 Deelstudie planvorming gemeente Reimerswaal
Deze bijlage beschrijft de beleidsontwikkeling van de volgende initiatieven.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogewaardpolder, 1993
Windturbines op het Kreekraksluizenterrein, inclusief Oesterdam, 1993
Project Energy Connection: windturbines langs het Schelde-Rijnkanaal, 1994
Windpark Anna Mariapolder, 1992 – 2007
Afwijzen van diverse principeverzoeken kleinschalige windprojecten, medio jaren
negentig
Windenergieontwikkeling langs het toekomstig glastuinbouwcomplex in de Bathpolders,
1997-2000
Windpark Kreekrak/Spuikanaal, 2004 – 2011
Windturbinepark Fredericapolder, Zimmermanpolder en Mairepolder (2004-2007)

Onderzoek naar mogelijkheden in Hoogewaardpolder, 1993
De toenmalige wethouder ruimtelijke ordening zag mogelijkheden voor de opwekking van
windenergie in de Hoogewaardpolder. In de lente van 1993 werd de provincie medegedeeld dat
voor wat betreft het westelijk deel van de Hoogewaardpolder als het aan het college van
Reimerswaal ligt een windpark van bescheiden omvang gerealiseerd zou kunnen worden, onder
de voorwaarde dat er visueel/ruimtelijk een hechte relatie met het Kreekrak-sluizencomplex
gerealiseerd zou gaan worden. De provincie werd gevraagd in overweging te nemen om deze
mogelijk nader te onderzoeken (73). Daarmee werd het ambtelijke advies om aan de suggestie van
de wethouder geen navolging te geven niet overgenomen. Argumentatie achter dat advies was dat
deze ontwikkeling op gespannen voet staat met de beleidslijn die is geformuleerd voor de
afwijzing van een windpark in de Fredericapolder en in de polders rond de ScheldeRijnverbinding. Een windpark in de Hoogewaardpolder zou immers “scherp en schril” afsteken
tegen de achtergrond van het natuur- en stiltegebied Markiezaat (74). De provincie zou de
Hoogewaardpolder niet meenemen als speerpuntlocatie in de in voorbereiding zijnde Streekplanuitwerking windenergie, omdat de polder ook al door de provincie Noord-Brabant was
aangewezen als mogelijk natuurontwikkelingsgebied (75). Daarmee werd geen gevolg gegeven aan
het idee om windenergie mogelijk te maken in de Hoogewaardpolder.

Windturbines op het Kreekraksluizenterrein, inclusief Oesterdam, 1993
In 1993 werd de gemeente benaderd om te participeren in een breed overleg over windenergieontwikkeling op de Oesterdam door het bedrijf Ibro Projects B.V. Dit bedrijf was al sedert
begin/midden van de jaren 80 doende met pogingen om op het grondgebied van buurgemeente
Tholen op de Oesterdam een grootschalig windpark te ontwikkelen. Het initiatief, waar de
gemeente Tholen positief tegenover stond zou wat betreft de initiatiefnemer kunnen doorlopen op
het Reimerswaalse gedeelte van de Oesterdam. Ambtelijk werd geadviseerd om te participeren in
dit overleg, gericht op de (private) ontwikkeling van een windplan aan de Oesterdam, omdat het
vanuit landschappelijk oogpunt buitengewoon storend werd ervaren als een toekomstig windpark
aan de Oesterdam zou ophouden bij de gemeentegrens. Als de opwekking van windenergie van
belang werd gevonden door het bestuur, dan waren moderne/strak vorm gegeven infrastructurele
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elementen in het landschap als de Oesterdam de enige, bij uitstek geschikte elementen zijn, waar
windturbines aan gekoppeld konden worden. Bestuurlijk werd echter besloten om niet te
participeren in het overleg, omdat het initiatief in strijd werd geacht met het geformuleerde
beleid. Naar het oordeel van het college dienden windturbines visueel in relatie te staan tot andere
verticale elementen in het landschap. Als dat niet het geval is verstoren ze teveel het
landschapsbeeld, was de argumentatie. Volgens het college was er slechts uitzondering mogelijk,
wanneer het silhouet van de turbines, gezien vanaf de hoofdrijrichting, wegvalt tegen een
achtergrond van een industrieterrein, waarop als regel forse verticale infrastructurele en
industriële elementen voorkomen. Omdat deze inpassingvoorwaarde niet aanwezig was op de
Oesterdam, was het college niet bereid om medewerking te verlenen aan voortzetting van het
project op Reimerswaals grondgebied.
Windpark Anna Mariapolder 1992 – 2007
In 1992 vonden over de Anna Mariapolder de eerste contacten plaats tussen de initiatiefnemer,
energiebedrijf N.V. Delta Nutsbedrijven (Deltan), en het gemeentebestuur van Reimerswaal. De
communicatie tussen het energiebedrijf en de gemeente was bij aanvang niet optimaal. Zo moest
de gemeente uit de Provinciale Zeeuwse Courant vernemen dat Deltan voornemens was bij het
dorpje Bath, ten oosten van de Schelde-Rijnverbinding, een project van ca. 40 windturbines van
elk 500 kW te realiseren. Het college van Reimerswaal reageerde door het energiebedrijf in
september 1992 een brief te versturen, waar de reactie op het studierapport uit 1991 aan de
provincie werd herhaald (zie paragraaf 4.2.1). Daar werd aan toegevoegd dat het gewenste aantal
molens met een masthoogte van zeker 40 meter het landschapsbeeld van de desbetreffende
polders volgens het gemeentebestuur onaanvaardbaar zou aantasten (92). Dat weerhield Deltan er
echter niet van om een tweede actie zonder overleg buiten de gemeente om te ontplooien. Tegen
de met de gemeente gemaakte afspraak in schreef het energiebedrijf in het najaar van 1992 alle
grondeigenaren in de Anna Mariapolder aan om in contact te komen met de gebruikers van de
benodigde gronden (93). Op verzoek van de burgemeester maakte de directeur van Deltan zijn
excuses en werd het overleg met de gemeente daarop wel gezocht. Op de valreep van 1992 werd
toestemming gevraagd aan het gemeentebestuur voor planologische medewerking aan het op te
richten windpark van 40 turbines van elk 500 MW (94). Het plan bevatte twee mogelijke locaties,
locatie I en locatie II. Locatie I had duidelijk de voorkeur van het energiebedrijf, locatie II had de
voorkeur van het college. Na uitvoerig beraad werd aan Deltan bericht dat, zoals al eerder kenbaar
was gemaakt aan de provincie Zeeland, het college geen medewerking wilde verlenen aan de als
locatie I aangeduide plek. Een grootschalig windpark ter plaatse van die polder werd vanuit
landschappelijk oogpunt onaanvaardbaar geacht. Ook ten aanzien van locatie II werd grotendeels
afwijzend gereageerd. Enerzijds ook vanwege landschappelijke argumenten. Anderzijds door de
aanwezigheid van een buisleidingenstrook in dat gebied. Slechts aan de ontwikkeling van 7 van de
gewenste 40 turbines stelde het college medewerking te willen verlenen. Om dat aantal te
vergroten deed het college twee voorstellen. Ten eerste door in principe te willen meewerken aan
ontwikkeling van windturbines in een aangrenzend natuurgebied, op de grens tussen Nederland
en België. Ten tweede werd de overweging meegegeven te onderzoeken of er binnen de
aangrenzende polders, gelegen in het grondgebied van de gemeente Ossendrecht wel
mogelijkheden waren voor de plaatsing van een aanvullend aantal molens (95). In de zomer van
1993 werd een vervolg gegeven aan de gesprekken tussen de gemeente – vertegenwoordigd door
de burgemeester en wethouder ruimtelijke ordening en milieu en de projectleider van Deltan (96).
De gemeente kwam terug op het eerdere besluit en perkte de mogelijkheden nog verder in. In
plaats van 7 turbines werd nu nog maar de medewerking toegezegd voor de plaatsing van 4
turbines (het gebied ten zuiden van de Fortesweg). Doorslaggevende factor was wederom de
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(onmogelijkheid van) landschappelijke inpassing. De burgemeester wees erop dat er aan het
Reimerswaalse standpunt geen landbouw-politieke overwegingen waren betrokken. Ook sprak hij
uit de indruk te hebben dat de publieke en bestuurlijke liefde voor windenergie over zijn
hoogtepunt heen was. Door Deltan werd gevraagd of de raad van Reimerswaal gevoelig zou zijn
voor een pleidooi van een agrariër om via windenergie een aanvulling op zijn bedrijfsinkomen te
mogen verwerven. De wethouder antwoordde dat hij: “het niet zag gebeuren dat het

gemeentelijke ruimtelijke beleid door moeilijk zittende agrariërs bepaald zou gaan worden, want
waar moet dan de grens getrokken worden?” (bron: 96). Nu Deltan nogmaals duidelijkheid had
gekregen over de mogelijkheden (gebied ten zuiden van de Fortesweg) en onmogelijkheden
(aangrenzende polders ten noorden van de Fortesweg) voor een windpark in de Anna
Mariapolder, werd overgegaan tot het verder uitwerken van de plannen. Volgens Deltan was het
mogelijk, de aanwezige buisleidingenstrook in ogenschouw nemend, in dat gebied 13
windturbines van 500 kW te realiseren. Op 28 oktober 1993 werd een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor grondeigenaren. De vragen uit het publiek gingen niet over landschappelijke
inpassing. De enige zorg van de agrariërs was of er overlast van de windturbines te verwachten
was. Hoewel Deltan hen van het tegendeel trachtte te overtuigen was het antwoord
ondubbelzinnig: Ja, en wel zoveel last dat de turbines er voor wat betreft de agrariërs nooit hoefde
te komen (97). Desalniettemin concludeerde Deltan begin 1994 in een brief aan het college van
Reimerswaal dat er op basis van individuele vervolgbesprekingen voldoende eigenaren/gebruikers
bereid gevonden waren om de plannen verder te ontwikkelen (98). In diezelfde brief vroegen zij
de gemeente nogmaals te overwegen of er toch niet alsnog medewerking kon worden verleend
aan een zevental turbines ten noorden van de Fortesweg. Deltan stelde dat slechts 13 turbines met
de hoge infrastructurele kosten te gering was om tot een rendabele exploitatie te komen. Daarvoor
werd een minimum van 20 turbines noodzakelijk geacht. Ook de grondeigenaren ten noorden van
de Fortesweg waren volgens Deltan bereid om de plannen te bespreken. Het voorstel werd
wederom afgewezen door de gemeente op basis van de eerder genoemde landschappelijke
argumenten.
Deltan had inmiddels de door het gemeentebestuur van Reimerswaal aangedragen
uitwijkmogelijkheid naar de naburige gemeente onderzocht. Uit gesprekken met de gemeente
Woensdrecht/Ossendrecht en de betreffende grondeigenaren kwamen zij tot de conclusie dat
ontwikkeling mogelijk was. In augustus 1994 werd het definitieve plan gepresenteerd en werden
de gemeenteraden van Reimerswaal en Woensdrecht gevraagd om het bestemmingsplan te
wijzigen, zodat het mogelijk werd om een windpark van in totaal 26 turbines van 500 kW te
ontwikkelen (98).
Diverse partijen gaven een reactie op de plannen van Deltan. Omwonenden en naburige
grondeigenaren en gebruikers stuurden een gezamenlijke brief, ondertekend door 17 mensen,
tegen de komst van het windpark (99). Rijkswaterstaat gaf te kennen dat verschillende molens te
dicht tegen het kanaal aan waren gesitueerd (100). Vanwege de risico’s met transport van
gevaarlijke stoffen per schip door het Schelde-Rijnkanaal moest er een afstand van 100 meter
worden aangehouden, ofwel een risico-analyse worden uitgevoerd. Het bureau stichting
buisleidingen Zeeland voorzag inklemming van de buisleidingenstrook in het aanwezige gebied en
belemmeringen voor nog toekomstig te leggen leidingen (101) Het Landbouwschap Zeeland liet
de gemeente weten dat zij van mening was dat windturbines in beginsel niet thuis horen op
landbouwgrond (102). Projecten werden niet rendabel geacht en er was angst voor de gevolgen op
de omgeving, zoals ziekteverspreiding, invloeden op de bodemstructuur en gevaar voor de
werkende agrariër in de omgeving.
In tegenstelling tot de langdurige voorbereidingsfase moest er in 1995 vaart gemaakt worden.
Door Deltan was inmiddels een subsidieverzoek gedaan bij het Rijk. Om deze subsidie te
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ontvangen moest er voor 1-1-1997 gestart worden met de bouw van het park. De gemeente wilde
wel medewerking verlenen, maar zag zich niet in staat binnen de gestelde termijn de gehele
procedure te doorlopen vanwege een capaciteitstekort. Dat werd mede veroorzaakt door de m.e.r.plicht die met de invoering in 1994 van het Besluit Milieu-effectrapportage was ontstaan. Voor het
realiseren van een windturbinepark van meer dan 20 windturbines was het verplicht een MER op
te stellen, waarin mogelijke alternatieven of varianten voor de inrichting van het gebied worden
beoordeeld op de bijkomende milieueffecten. In overleg met Deltan werd door de gemeente
gekozen voor de maximale uitbestedingvariant. Zowel de kosten voor het doorlopen van de
procedures (m.e.r., bestemmingsplanwijziging en milieu- en bouwvergunning) aan de aanvrager
als het bevoegd gezag zijde werden uitbesteed aan adviesbureau RBOI op kosten van de
initiatiefnemer. In de zomer van 1995 werd de startnotitie m.e.r. verstuurd aan het college van
Reimerswaal en Woensdrecht en voor eenieder ter inzage gelegd om een zienswijze in te dienen.
In de startnotitie waren voorstellen opgenomen voor de in het MER te onderzoeken
inrichtingsvarianten en de te onderzoeken milieugevolgen. Omdat het initiatief was gelegen in
twee gemeenten werd verzocht voor een coördinatieregeling, waarbij de gemeente Reimerswaal
de procedure zou coördineren. Daarmee werd door beide gemeenten ingestemd. Vervolgens
werden in de herfst van 1995 de startnotitie en de naar aanleiding daarvan ontvangen adviezen
van wettelijke adviseurs en inspraakreacties voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Het advies werd door het college van Reimerswaal integraal
overgenomen in de Richtlijnen milieu-effectrapportage. Voor zover deze betrekking hadden op de
inhoud van het MER werden ook de ingekomen adviezen en inspraakreacties betrokken bij het tot
stand komen van de Richtlijnen m.e.r. In november 1995 stemde de gemeenteraad op verzoek van
het college in met de opgestelde richtlijnen. In het voorjaar van 1996 werd door de krappe
tijdsplanning hard gewerkt aan het opstellen van het MER, die in mei 1996 gereed moest zijn.
Het was dan ook een behoorlijke tegenslag toen in het voorjaar van 1996 bleek dat de gemeente
Woensdrecht haar eerder toegezegde medewerking naar alle waarschijnlijkheid zou gaan
intrekken. Uiteindelijk werd in augustus 1996 door de gemeenteraad van Woensdrecht inderdaad
definitief besloten geen medewerking te verlenen aan de vereiste bestemmingsplanwijziging voor
de windturbines. De bouw van het windpark was door landschappelijke redenen in strijd met het
landschapsbeleidsplan van de gemeente Woensdrecht.
Na het terugtrekken van de gemeente Woensdrecht werd door Deltan onderzoek gedaan naar de
resterende mogelijkheden binnen het grondgebied van de gemeente Reimerswaal. Er werd een
hernieuwd ontwerp gepresenteerd aan de gemeente met 19 molens à 500 kW met een masthoogte
van 65 meter en een rotordiameter van 44 meter. Het plan voldeed aan de door de gemeente
gewenste lijnopstelling, de medewerking van de grondeigenaren- en gebruikers, de buisleidingen,
de nabij gelegen wegen, de veiligheidsafstanden tussen turbines onderling, het
radarwaarneminggebied van Rijkswaterstaat, het streven naar maximalisatie van de
energieopbrengst en een acceptabele geluidsbelasting voor de meest nabij gelegen bestaande
woning. Doordat het aantal windturbines lager was dan 20, was het project niet langer m.e.r.plichtig.
Het geluidsaspect bleek echter problematischer dan op voorhand was voorzien. Niet alleen
bestaande woningen dienden bij het vaststellen van de geluidscontour te worden meegenomen. Er
bleek ook een al sinds 1982 in het bestemmingsplan geprojecteerde toekomstige woning te
bestaan. Die was vergeten in de geluidsberekening, maar hoorde daar wel degelijk onderdeel van
uit te maken. Ook was medewerking nodig van de gemeente Woensdrecht, omdat een gedeelte
van de geluidscontour van het toekomstig windpark over de gemeentegrens heen zou komen te
liggen. Na overleg kon daarin tegemoet worden gekomen.
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Na een verbeterslag van de plannen gedurende het voorjaar van 1997 werd eind mei 1997 door het
college van B&W en begin juni door de raadscommissie wonen en milieu besloten het conceptontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 5e herziening windturbinepark Anna Mariapolder in
procedure te brengen. Op 25 juni werd een inspraakavond georganiseerd waar ingezetenen en
andere belanghebbenden over het voorontwerp mondeling met het college van gedachten konden
wisselen en hun inspraakreactie naar voren konden brengen. Het kostte de gemeente een jaar om
het concept-ontwerpbestemmingsplan ‘om te bouwen’ tot een ontwerp-bestemmingsplan. De
inspraakresultaten werden verwerkt en becommentarieerd en er werden aanvullende
geluidsmetingen gedaan om adequaat op de reacties op het punt van geluidhinder te kunnen
reageren. Dat resulteerde in het plaatsen van een extra geluidsarme molen, zodat er ook ter plaatse
van de woning ten noordwesten van het plangebied kon worden voldaan aan de geluidseisen. De
ontwerp-herziening werd 6 weken ter inzage gelegd in de zomer van 1998 voor eenieder om
zienswijzen in te dienen. Er werd door 11 rechtspersonen een zienswijze ingediend.
Door NS Railinfrabeheer en de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom werd verzocht in het
bestemmingsplan rekening te houden met de partiële herziening van het Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer, waarin onder andere aandacht werd besteed aan de (studie naar de) aanleg
van een goederenspoorlijn tussen Antwerpen en Bergen op Zoom. Gevraagd werd rekening te
houden met één van de mogelijke tracés in die studie, namelijk de bundeling van de
goederenspoorlijn met het Schelde-Rijnkanaal. De gemeente vond dat het niet zo mocht zijn, dat
onzekere ruimteclaims zoals dit geval, zouden leiden tot een soort van planologische pas op de
plaats. In het overleg aangaande het tracé voor de goederenspoorlijn opteerde de gemeente voor
een bundeling met de nabijgelegen snelweg in plaats van bundeling met het Schelde-Rijnkanaal.
Vanuit gemeentelijke optiek was het windpark dan ook geen belemmering voor de aanleg van een
goederenspoorlijn. De zienswijzen werden ongegrond verklaard.
Door zes grondgebruikers/omwonenden werden zienswijzen ingebracht op soortgelijke punten.
Aangedragen werd dat slagschaduw, geluidshinder, lichtflikkering, windturbulentie, ijsval en
storing van hun apparatuur zou leiden tot onacceptabele hinder. Bovendien waren zij van mening
dat de windturbines een belemmering zouden zijn voor de bedrijfsvoering en
bedrijfsontwikkelingen in de weg zouden staan. De vergoeding werd niet in verhouding geacht tot
de overlast, mede vanwege een waardedaling van de grond. Ook werd aangedragen dat er
onvoldoende rekening werd gehouden met het gevaar door afbrekende rotorbladen en dat de
turbines zouden leiden tot onacceptabele horizonvervuiling.
De zienswijzen werden op alle punten door de gemeente ongegrond verklaard. Het onderzoek dat
in het kader van de gestaakte m.e.r.-procedure was uitgevoerd werd gebruikt om de hinder van de
genoemde aspecten en het gevaar van windturbines te nuanceren. Zo werd bijvoorbeeld gesteld
dat de kans op overlijden van een agrariër door een afbrekend rotorblad in de orde van grootte
gelijk was als de kans van overlijden door een bijensteek. Ten aanzien van de waardedaling van
grond en geleden schade wees de gemeente erop dat tegenover het plaatsen van windturbines een
redelijke vergoeding stond en dat alle schade die ontstaat als gevolg van de plaatsing/aanwezigheid
van windturbines volledig door de exploitant zal worden vergoed. Daarnaast werd er aan de
gebruiker een gebruikersvergoeding voor de aanwezigheid van turbines beschikbaar gesteld.
Daarmee werd waardedaling en geleden schade geen belemmering geacht voor het
windturbinepark. Het aspect horizonvervuiling beschreef de gemeente als een persoonlijke
beleving, die niet werd ontkend, maar waar geen rechten aan ontleend konden worden. De
gemeente was van mening dat het windpark zicht presenteert als een regelmatig object in het
landschap. Door de koppeling aan het afwateringskanaal, de relatie met de polder als ruimtelijke
eenheid en de logische begrenzing van het windturbine park door wegen aan de noord en
zuidzijde argumenteerde de gemeente dat er sprake was van een adequate landschappelijke
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inpassing. Voorts was de gemeente van mening dat de situering van het park zodanig was dat
vanuit een groot aantal zichtlijnen/zichthoeken de windturbines opgenomen worden c.q.
wegvallen in het bestaande landschapsbeeld van de direct ten westen van het Schelde-Rijnkanaal
lopende hoogspanningsleiding en de industriële bebouwing van de haven van Antwerpen langs de
Westerscheldeoever. Naast deze zorgvuldigheid inzake situering en inrichting van het windpark
werd ook de substantiële bijdrage aan duurzame energie-opwekking en het milieurendement
aangehaald door de gemeente. De gemeente stelde dat het ontwikkelen van een windturbinepark
niet alleen maar een ruimtelijk inpassingvraagstuk is.
Ondanks de positieve effecten op de energievoorziening door het windpark, dienden er ook twee
locale milieu- en natuurorganisaties een zienswijze in: Namiro en Benegora. Volgens beide
organisaties waren de belangen van vogels onvoldoende meegewogen in de besluitvorming. In het
bestemmingsplan zou onterecht vermeld zijn dat het gebied niet vogelrijk was en niet in een
trekroute was gelegen. Uit waarnemingen van de vogelwerkgroep van Namiro bleek dat er in het
gebied een aantal vogels broeden, die wettelijk beschermd waren volgens de rode lijst, zoals de
tureluur en de patrijs. Tevens was geconstateerd dat er in de winterperiode volgens tellingen
honderden ganzen, meerkoeten en smienten in de Anna Maria verbleven/fourageerden. Deze
waarnemingen maakte duidelijk dat het gebied derhalve wel vogelrijk en in een trekroute was
gelegen. De gemeente verwees in de reactie naar het MER, waarin een nadere studie was
opgenomen van het DLO-instituut voor Bos- en Natuuronderzoek naar de avifauna in het gebied.
De studie toonde volgens de gemeente afdoende aan dat het plangebied niet vogelrijk was, zowel
voor broedvogels als voor pleisterende vogels. Dat werd verder onderbouwd met onderzoek van
de Nederlandse Vereniging voor Vogelbescherming, dat ook zou hebben aangegeven dat het effect
van windturbines op vogels beperkt is. Slechts in zeer bijzondere gevallen (weidevogel
broedgebied met zeer hoge dichtheden of locaties van gestuwde trek) was beïnvloeding
structureel. Daar was volgens de gemeente geen sprake van in het plangebied. Met betrekking tot
de veronderstelde trek- en foerageerroute werd door de gemeente op basis van het MER gesteld
dat het plangebied niet in een trekbaan met gestuwde seizoentrek lag. Hoewel er wel
vliegbewegingen van ganzen en eenden tussen slaap-/rustgebieden en voedselgebieden aanwezig
waren, was van een vogelrijke trekbaan geen sprake.
Naast het vogelaspect had Benegora nog een aantal andere bezwaren. Ten eerste werd gesteld dat
de gemeente onvolledig was in de informatieverstrekking door uitsluitend de masthoogte van de
turbines te vermelden en de rotordiameter onvermeld te laten. Daarmee kon er geen totaalbeeld
worden verkregen van de impact en belevingswaarde van het geheel. Door de gemeente werd dit
bevestigd. Als reden werd gegeven dat er ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan nog
niet bekend was voor welk type turbine zou worden gekozen. Deze keuzevrijheid werd
belangrijker geacht dan het vastleggen van de rotordiameter, om het rendement van het
windturbinepark zo optimaal mogelijk te laten zijn. Ten tweede stelde Benegora dat er door de
locatiekeuze van de Anna Mariapolder niet zorgvuldig was omgegaan met het te investeren
kapitaal en de door groene stroomverbruikers opgebrachte financiële middelen, omdat het
windaanbod niet optimaal werd geacht in vergelijking met andere locaties in Zeeland. In haar
reactie verwees de gemeente naar de Nota windenergie van de provincie Zeeland (1994), waarin
op basis van weging van algemene ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpasbaarheid en van
lokale ruimtelijke aspecten en op grond van windaanbod en netinpassing o.a. de Anna
Mariapolder als geschikte locatie is geselecteerd. De gemeente stelde derhalve dat er een
weloverwogen keuze was gemaakt. Ten derde stelde Benegora dat de belevingswaarde van
bewoners uit de polder belangrijker zou moeten zijn dan de maatschappelijke beleving van
voorbijrijdende automobilisten op de nabijgelegen rijkswegen A58 en A4. Daarnaast werd gesteld
dat de windturbines niet zouden wegvallen in het bestaande landschapsbeeld door het bewegen
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van de wieken. De gemeente stelde dat de belevingswaarde persoonsgebonden is. Ten aanzien van
het bewegen van de wieken werd vermeld dat dit ook als positief ervaren kan worden, omdat de
molens dan elektriciteit opwekken en als nuttig worden ervaren. Op grond van de afwijzende
argumenten werd de zienswijze van Benegora/Namiro op alle punten door de gemeente
ongegrond verklaard.
De gemeente was onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht om het
bestemmingsplan ter goedkeuring aan de provincie Zeeland voor te leggen. Ook bij de provincie
konden belanghebbenden reageren op het nieuwe bestemmingsplan middels het indienen van
bedenkingen. Door de NS werd geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Inmiddels waren
Deltan en gemeente het overleg aangegaan met de NS over de verschillende varianten van het
goederenspoorlijntracé en het windpark naar aanleiding van de bij de gemeente ingebrachte
zienswijze. De lay-out van het windturbinepark en de mogelijke tracés van de goederenspoorlijn
werden naast elkaar gelegd. Gezamenlijk werd geconstateerd dat de beide plannen naar alle
waarschijnlijkheid elkaar niet zouden belemmeren. Tevens werd afgesproken dat, mocht in het
meest slechte geval blijken toch de meest westelijk gelegen turbine het tracé van de spoorlijn zou
belemmeren, in onderling overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing zou worden
gekomen. Door dit overlegresultaat diende NS dan ook geen bedenking in. De gemeente
Woensdrecht deed dat wel. De provincie verklaarde de bedenking ongegrond, omdat het
windturbinepark volgens GS geen fundamentele belemmeringen op zou leveren voor de spoorlijn
en het oprichten van de windturbinemasten op zich ook geen onomkeerbare gevolgen met zich
mee zou brengen.
Twee naburige agrarische bedrijven, die ook een zienswijze bij de gemeente hadden ingediend,
dienden met gebruik van dezelfde argumenten een bedenking in bij de provincie. Ook de twee
milieuverenigingen, Benegora en Namiro probeerden met gebruik van dezelfde argumenten
goedkeuring van het bestemmingsplan te voorkomen. GS verklaarde de bedenkingen ongegrond .
De provincie onderschreef de weerlegging van de zienswijze door de gemeente en was van
mening dat door de gemeente op een deugdelijke wijze de planologische aanvaardbaarheid was
aangetoond (104) .
Daarop werd door de bedrijven en milieuvereniging Benegora beroep ingesteld bij de Raad van
State. De raad deed aan het einde van 1999 uitspraak, hoewel er niet inhoudelijk op de zaak werd
ingegaan (105). Het beroep van Benegora werd niet ontvankelijk verklaard, vanwege het
ontbreken van de juiste handtekening op het beroepsschrift. Het beroep van de naburige bedrijven
werd gegrond geacht, waarmee het besluit van GS (voor goedkeuring van het Bestemmingsplan
Buitengebied, wijziging Anna Mariapolder) werd vernietigd. De gemeente had een procedurefout
gemaakt door in de publicatie van het vaststellingsbesluit te vermelden dat uitsluitend
belanghebbenden een zienswijze konden indienen, terwijl dat een ieder had moeten zijn op grond
van de WRO. In februari 2000 werd het vastellingsbesluit met correctie opnieuw gepubliceerd
door de gemeente, waarmee de goedkeuringsprocedure bij de provincie voor de tweede keer werd
doorlopen. Recente jurisprudentie had uitgewezen dat de procedure gerepareerd kon worden door
deze opnieuw te doorlopen vanaf het publicatiemoment (106). Opnieuw dienden de twee
milieuorganisaties Namiro en Benegora een bedenking in. Ook 3 naburige agrariërs deden
datzelfde. De grondslag van de bedenkingen bleef hetzelfde. De reactie van de provincie was dat
dan ook; in juli 2000 werd het Bestemmingsplan opnieuw door GS goedgekeurd (107). Benegora
en twee naburige agrarische bedrijven tekenden beroep aan bij de Raad van Staten.
De Raad van State ging nu wel inhoudelijk in op de zaak. In haar uitspraak van 30 januari 2001
verklaarde de Afdeling Bestuursrechtspraak alle beroepen ongegrond (108). Gesteld werd dat
gemeente en provincie in de overwegingen op uitvoerige wijze waren ingegaan op het
planologisch kader, waaronder de landschappelijke inpassing van het park en de verstoring van
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vogels in het plangebied. Voorts was niet gebleken dat geluidsberekeningen onjuist waren
uitgevoerd en was niet aannemelijk gemaakt dat er geen zorgvuldig onderzoek ten grondslag lag
aan de overige hinder en gevaaraspecten van de turbines. Door de uitspraak van de Raad van State
was het Bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld en daarmee was een planologische traject
van bijna 10 jaar afgerond. Het zou echter nog jaren duren voordat de eerste groene elektriciteit
zou kunnen worden opgewekt uit het windpark Anna Mariapolder.
Inmiddels was duidelijk geworden dat het uitgangspunten uit de bestemmingsplanherziening en
MER voor het windpark, te weten 19 windturbines met een ashoogte van 70 meter en twee
wieken, ingehaald waren door technische ontwikkelingen. Er werd door DELTA NV een nieuw
ontwerp gemaakt met als uitgangspunt een ander soort turbine met een vermogen van 0,9 MW en
70 meter ashoogte en drie wieken. In augustus 2004 werd de bouwvergunning aangevraagd bij de
gemeente Reimerswaal, die in november 2004 werd verleend. Ook werd voor het project een
melding in het kader van de Wet milieubeheer ingediend. Doordat het totaal vermogen van het
park beneden de 15 MW bleef, kon er worden volstaan met een melding en hoefde er geen
procedure voor het verkrijgen van een milieuvergunning te worden doorlopen. Door de keuze van
een nieuw type windturbine werd het akoestisch onderzoek geactualiseerd. Met de bouw van de
fundering werd gestart in het najaar van 2006. Eind 2007 waren de 16 molens met een totaal
opgesteld vermogen afgebouwd. Na bijna 16 jaar voorbereiding werden de turbines in 2008 in
gebruik genomen.
Project Energy Connection: windturbines langs het Schelde-Rijnkanaal, 1994
Begin jaren 90 vroeg initiatiefnemer Energy Connection uit Delft de raadscommissie VROM van
Reimerswaal uitspraak te doen voor een plan voor plaatsing van windturbines ten zuiden van de
brug over de Schelde-Rijnverbinding. Er werden twee opties genoemd, te weten een lijnopstelling
tussen de twee kanalen of een plaatsing op de oevers langs de kanalen. De lijnopstelling van
windturbines zou op deze plaatsen volgens de initiatiefnemer goed aansluiten op de bestaande
landschappelijke elementen, zoals de vaarwegen en de hoogspanningslijn. Door de burgemeester,
werd het verzoek afgeweerd. Hij erkende dat het college sympathiek stond tegenover de
ontwikkeling van windenergie, maar tekende tegelijkertijd twijfel aan over het rendement van
investeringen in windenergie. Het rendement zou volgens de burgemeester wellicht te verhogen
zijn door bruinkoolcentrales in Oost-Europa te sluiten, omdat die elektriciteitsopwekking zich zou
manifesteren in smog vorming in de gemeente Reimerswaal. Ten aanzien van de opmerkingen van
de initiatiefnemer over de aansluiting op landschappelijke elementen wees de burgemeester op het
verschil tussen horizontale en verticale landschappelijke elementen. Hij stelde dat een windpark
sympathiek klinkt, maar dat windturbines volgens hem de verschijningsvorm van een industrieel
complex hebben. Om die reden werden windturbines in het gebied ten zuiden van de brug over
het Schelde-Rijnkanaal niet goed inpasbaar geacht. Er was daar een gebrek aan verticale
landschappelijke elementen. Met betrekking tot de stelling dat windturbines in lijnopstelling
landschappelijk goed zouden aansluiten op hoogspanningslijnen, stelde de burgemeester dat
windturbines een massalere werking hebben dan hoogspanningsmasten. Voorts voegde hij toe dat
hoogspanningsmasten, zijn inziens juist onder de grond gebracht zouden moeten worden vanwege
de horizonvervuiling. De aanwezigheid van windturbines zou de situatie zijn inziens alleen maar
verergeren. Als argument werd tevens in algemene zin aangevoerd dat de landschappelijke
inpassing van windturbines heel belangrijk zou zijn voor het college, reden waarom ook de
grootschalige projecten in open polders niet op steun van burgemeester en wethouders konden
rekenen. Windturbines in lijnopstelling ten zuiden van de bruggen over het Schelde-Rijnkanaal
werd door de burgemeester omschreven als een barrière, met een grootschalig opdringerig
karakter, die haaks staat op de toegangsrichting tot de provincie Zeeland, die overwegend oost-
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west verloopt. “Een ijzeren gordijn”, noemde hij dat ook wel. Zijn conclusie was dat een windpark
slechts tegen de grens van België aanvaardbaar ingepast zou kunnen worden, omdat in dat geval
aansluiting kon worden gevonden bij het industriegebied van Antwerpen. Een enkeling in de
commissie vond de plaatsing van windturbines zoals voorgesteld door de initiatiefnemer wel
acceptabel. De overige aanwezigen toonden eenstemmigheid ten opzichte van het standpunt van
de burgemeester. Het verzoek van Energy Connection werd afgewezen.
Afwijzen van diverse principeverzoeken kleinschalige windprojecten, 1996
In 1996 werden een drietal principeverzoeken afgewezen om af te wijken van het
bestemmingsplan buitengebied (76). Twee daarvan behelsden solitaire windturbines bij een
agrarisch bedrijf. Het andere verzoek betrof 5 turbines rond de waterzuivering in Bath, ten oosten
van het Schelde-Rijnkanaal. Het college besloot, gelet op de bepalingen uit het bestemmingsplan
buitengebied, alsmede de standpuntbepaling een aantal jaren geleden over windenergieontwikkeling ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal, niet in te stemmen met de
principeverzoeken.
Het bureau Genugten Agri BV verzocht als serieuze initiatiefnemer in 1996 naar de
plaatsinsmogelijkheden binnen de gemeentegrenzen van Reimerswaal (77). De gemeente
Reimerswaal maakt kenbaar dat zij niet bereid waren om planologische medewerking te verlenen,
middels een bestemmingsplanwijziging of artikel 19 procedure voor nieuwe projecten. Tevens
werd verduidelijkt dat de gemeente Reimerswaal geen concreet plaatsingsbeleid hanteerde, geen
voorkeur kende voor solitaire plaatsing of concentratie van windturbines en alleen reageert op
concrete verzoeken. Deze werden getoetst aan de bestemmingsplanvoorschriften en de normale
eisen van constructieve veiligheid (78).
Windenergieontwikkeling langs het toekomstig glastuinbouwcomplex in de Bathpolders, 19972000
Initiatiefnemer Eurowind was voornemens om een aantal voor die tijd forse molens (Nordtank
1500 kW; ashoogte tussen de 60 en 68 meter en rotordiameter van 64 meter; driewiekig) te
plaatsen langs de Oosterscheldedijk in de Eerste Bathpolder. In januari 1997 vonden de eerste
gesprekken met de gemeente plaats. Omdat er eveneens in de Eerste Bathpolder een grootschalig
glastuinbouwcomplex was voorzien, werd het in eerste instantie niet als onlogisch ervaren deze
energie-intensieve bedrijven te combineren met windenergie-ontwikkeling. In het
bestemmingsplan ‘Glastuinbouw Bathpolder’ was de bouw van windturbines tot een (as)hoogte
van 20 meter toegestaan, met de mogelijkheid van vrijstelling tot 35 meter. De techniek had
daarmee de bestemmingsplanvoorschriften ingehaald, want in 1997 waren de toegestane
windturbines niet meer leverbaar door de ongunstige prijs/vermogenverhouding. Ondanks de
strijdigheid met de bestemmingsplanvoorschriften en het principiële beleid van de gemeente om
voor nieuwe projecten het bestemmingsplan niet aan te passen, werd er ambtelijk toch gezocht
naar ontwikkelingsmogelijkheden voor dit project. De overweging daarbij was dat het bestuurlijk
draagvlak voor windenergie, in verhouding tot de algemene opvatting met betrekking tot
‘anonieme projecten’ groter werd geacht als er sprake is van een ‘fysieke relatie’ tussen energieopwekker en de energie-afnemer. Mogelijkheden voor windenergie werd als een mogelijke
vestigingsvoorwaarde voor tuinders beschreven. Bovendien zouden zij ook als een stimulans voor
bedrijvigheid kunnen dienen, zo werd betoogd in het ambtelijke advies. Hoewel over dat laatste
standpunt gelijk de relativerende opmerking werd maakt dat: “we zó hard wel niet zullen gaan
lopen” (81). Er was verdeeldheid in het college over de plannen van Eurowind. De wethouder
ruimtelijke ordening en milieu vond het verzoek verder gaan dan waartoe de gemeente bereid was
te gaan (82). Hij vond dat er in het gebied wel ruimte was voor windturbines, maar dat solitair,
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direct gekoppeld aan een bedrijf en voor de energiebehoefte van dat bedrijf. Ook een andere
wethouder uitte zich tegen de komst van naar zijn zeggen ‘enorme windturbines’ op de locatie in
kwestie (83). De burgemeester was echter wel positief over het plan, zoals gepresenteerd door
Eurowind (84). Gezien het standpunt van de portefeuillehouder (wethouder RO en milieu) werd
het college ambtelijk geadviseerd om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van
Eurowind. Desalniettemin werd door het college begin maart 1997 besloten wel medewerking te
verlenen aan de plannen, indien de bouw van de windturbines konden worden geïntegreerd met
het nog te bouwen tuinbouwkassencomplex (83). Vervolgens werd de provincie Zeeland ambtelijk
benaderd voor een standpuntbepaling. Verwacht werd dat er namelijk vanuit de “groene club
Oosterschelde-jongens” op basis van de Natuurbeschermingswet belemmeringen opgeworpen
zouden kunnen worden. De gemeente stelde daarbij dat het initiatief pas publiek/openbaar
gemaakt zou worden als vaststaat dat gemeente en provincie het inhoudelijk eens zijn en “er voor
zouden willen gaan” (85). September 1997 kwam er reactie van de provincie op ambtelijk niveau;
bestuurlijk wilde de provincie zich nog niet committeren aan het plan (86, 87). Om vergunning te
kunnen krijgen moest de initiatiefnemer onderzoek laten uitvoeren naar de impact op het
landschap en de invloed op vogels en achtergrondgeluidsniveau door de windturbines (86). In juni
1998 werd er echter al door de gemeente besloten door om geen medewerking te verlenen aan het
windpark in de Bathpolder (88). Als reden werd genoemd dat de strook waar de windturbines
zouden moeten komen geen ruimte bood voor windturbines. Uit de m.e.r.-procedure die voor het
toekomstig glastuinbouwgebied in uitvoering was kwam naar voren dat deze strook ingericht zou
gaan worden als groene bufferzone, tussen glastuinbouw en Oosterschelde. Ook elders in de
Bathpolder werd het niet mogelijk danwel wenselijk geacht om de windturbines in te passen. In
februari 2000 werd definitief door de gemeente bericht aan de initiatiefnemer dat er geen
planologische medewerking zou worden verleend aan de windenergie-ontwikkeling (89).
Windpark Kreekrak/Spuikanaal, 2004 – 2011
In de zomer van 2004 verzocht de gedeputeerde Suurmond het college om het Reimerswaalse
standpunt over windturbines langs het Schelde-Rijnkanaal ten zuiden van de A58 te
heroverwegen. Opnieuw was er een initiatiefnemer, in dit geval een machtig ondernemer uit de
gemeente Reimerswaal zelf, directeur van het grootste bedrijf binnen de gemeentegrenzen die op
deze locatie een aantal windturbines wilde ontwikkelen en daar ook groot grondbezitter was. Het
ging om 5 turbines parallel aan de westelijke oever langs het Spuikanaal, waarin de provincie zich
welwillend tegenover stelde ondanks dat de locatie in strijd was met het vigerende provinciale
beleid (Streekplanuitwerking windenergie, 1999). Het college bleef echter van mening dat
windturbines op deze locatie ongewenst waren (109). Een dergelijk plan zou windturbines
introduceren in de wat werd genoemd de ‘windturbine-vrije zone’ tussen Ooster- en
Westerschelde, hetgeen niet wenselijk werd geacht. De redenering was dat het gebied ter plaatse
door grootschaligheid en openheid werd gekenmerkt. Dat karakter werd slechts ‘verstoord’ door
de hoogspanningsverbinding langs het noord-zuid lopende spuikanaal en Schelde-Rijnkanaal. Die
verstoring werd als “zo strak gekoppeld aan het maritieme kunstwerk (de kanalen-bundel)“
beschreven, dat die hoogspanningsverbinding nauwelijks meer als een verstoring werd ervaren.
Door de plaatsing van windturbines in de visuele context van die hoogspanningsverbinding, werd
het geheel weer wél als een verstoring ervaren (110).
De initiatiefnemer wist een VVD gemeenteraadslid te overtuigen voor deze locatie een
uitzondering te maken op de verbodsbepaling voor windturbines. In de opinieraad van 4 oktober
2004 deed ze het voorstel aan de gemeenteraad om medewerking te verlenen aan het initiatief. In
de overweging van het VVD-raadslid speelde een aantal argumenten een rol. De windturbines
werden landschappelijk inpasbaar geacht, omdat zij aansloten bij de noordelijk gelegen
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windturbines bij de Kreekraksluizen en de zuidelijke ontwikkeling van het windpark aan de Anna
Mariapolder en gesitueerd zouden worden langs een groot infrastructureel werk. Daarmee zou een
concentratie ontstaan van windenergie in Reimerswaal, waarmee een vrijstelling op de
verbodsbepaling uit het bestemmingsplan buitengebied legitiem werd geacht. Die beperking was
bedoeld om de plaatsing van losse windturbines te voorkomen, aldus het raadsvoorstel. Daarnaast
werd ook het Kyoto-protocol en de bijdrage aan de provinciale taakstelling voor windenergie als
argument genoemd en werd erbij betrokken dat het specifiek ging om een lokale ondernemer,
wiens initiatief graag zou worden ondersteund (111).
Voorafgaand aan de opinievormende raadsvergadering werd ambtelijk aan het college geadviseerd
de uitgangspunten van het bestaande windenergiebeleid onverkort te handhaven. Het college
stemde in om dat beleid, zoals dat was bekrachtigd door de gemeenteraad bij de vaststelling van
het bestemmingsplan Buitengebied, in te brengen in de “wisseling van argumenten” tijdens de
vergadering. Niet alleen was beoogd om daarmee het plaatsen van solitaire turbines te voorkomen,
maar ook om de deur op slot te doen voor de kleinschalige projecten tot maximaal 10
windturbines. Aan de plannen van een andere initiatiefnemer voor vier windturbines in de
Mairepolder evenwijdig aan de A58 was op grond van dat besluit kort daarvoor ook geen
medewerking verleend. Verder werd ambtelijk opgemerkt dat de raad en het college er wijs aan
zou doen om voor zichzelf ruimte te laten voor een weging van mogelijke bezwaren tegen een
noodzakelijke bestemmingsplanwijziging en die eerst in kaart te brengen alvorens definitief te
besluiten medewerking te willen verlenen.
Deze zienswijze werd echter door de gemeenteraad niet overgenomen. Een meerderheid van de
raad stond achter het voorstel, waarop het college toezegde medewerking te zullen verlenen aan
de plannen van de initiatiefnemer (112). Een aantal leden was principieel tegen: “De raad stelt een

bestemmingsplan vast, vervolgens komt er weer een verzoek binnen en prompt valt men daar
weer voor. Dat is geen besturen” (citaat de heer Knulst, fractie SGP, raadsvergadering 5 oktober
2004). Maar dat weerhield de meerderheid in de gemeenteraad niet om het plan te steunen. Ook
de opmerking van de wethouder dat de raad altijd afwijzend tegenover projecten van 3 tot 10
windturbines is geweest, ook toen de provincie daar nog positief tegenover stond, bracht de raad
niet op andere gedachten. Gesteld werd dat er goed te beargumenteren was waarom er voor dit
plan een uitzondering te maken was. De raad was altijd voor concentratie van windturbines
geweest. Dat was destijds ook het argument om in het bestemmingsplan buitengebied de deur
dicht te doen voor kleinschalige windprojecten. Het plan had hen het voortschrijdend inzicht
gegeven dat deze locatie, samen met de windparken aan de Kreekrak en de Anna Mariapolder,
voldeed aan het concentratieprincipe. De opwekking van duurzame energie werd dusdanig
belangrijk gevonden, dat men als raad daar dan ook graag haar medewerking aan wilde verlenen.
De burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad en altijd een tegenstander geweest van
windenergie-ontwikkeling langs het Schelde-Rijnkanaal, merkte op dat hij het een zeer slechte
zaak vond dat de raad op incidentele zaken zelf wilde beslissen, maar dat de raad heeft besloten en
het college dat zou gaan uitwerken.
Op 26 oktober 2004 werd er vervolgens een startbijeenkomst georganiseerd en werd er op
ambtelijk niveau gesproken tussen de provincie, gemeente en de initiatiefnemer (113). Aan de
initiatiefnemer werd verzocht samen te werken met energiebedrijf DELTA, waarvan bekend was
dat zij het bestaande in eigendom zijnde windpark aan de Kreekrak zou willen opwaarderen
(figuur 4.6) . Verder werd de provincie verzocht om het initiatief bestuurlijk te borgen. Het
college wenste niet het risico te lopen dat na de nodige investeringen en werk de provincie alsnog
haar akkoord niet zou geven aan de noodzakelijk vrijstellingsprocedure (afwijken van het
bestemmingsplan, artikel 19.1 WRO). De provincie stelde aan de orde dat 80 meter de gewenste
maximale masthoogte is in Zeeland. Hogere turbines werden op landschappelijke gronden

168

ongewenst gevonden; door het windaanbod van het gebied was het ook niet nodig om hoger te
gaan dan 80 meter, aldus de provincie. Een ander belangrijk aspect was de aanvliegzone van de
militaire vliegbasis in de gemeente Woensdrecht en mogelijke radarverstoring. Mogelijk zou dit de
bouw van de turbines kunnen belemmeren. De luchtmachtbasis kan last hebben van radarstoring
als binnen een afstand van 15 nautische mijlen objecten hoger zijn dan 45 meter. De provincie zou
dit nagaan en eventueel in overleg treden met defensie.

Figuur 4.6 Bestaand windpark aan de Kreekraksluizen DELTA (bron: 125)
Op 20 mei 2005 werd een vervolgbijeenkomst gehouden, waar ook DELTA bij aanwezig was
(114). Samenwerking tussen de twee initiatiefnemers werd, in plaats van geadviseerd zoals in het
voorgaande overleg, nu min of meer opgelegd. De gemeente benadrukte dat zij alleen
medewerking aan het plan van de initiatiefnemer zou verlenen als de procedure samen met de
upgrading van het windpark Kreekrak gevoerd kon worden. Een artikel 19.1-procedure werd als
lang en zwaar omschreven. Het voeren van twee afzonderlijke procedures zou een te zware
bestuurslast geven en de noodzakelijke onderlinge afstemming qua landschappelijke inpassing
belemmeren. DELTA gaf aan dat de onderzoeken voor het upgraden van het windpark aan de
Kreekrak waren gestart en dat er over werd gedacht de molens op te plussen naar 13 x 3 MW. De
molens zouden dan een hoogte krijgen van 90 meter met een rotordiameter van 90 meter. Volgens
DELTA zou een dergelijke hoogte niet meer opvallen in het landschap dan een molen van 60
meter hoogte, als de grootte van de rotor maar in goede verhouding staat tot de hoogte van de
mast. De provincie stuurde aan op het inhuren van een vooraanstaand bureau om de
landschappelijke inpassing te verzorgen en het te laten presenteren door een bureau/persoon die
gezag en professionaliteit uitstraalt. Uit ervaring met andere windprojecten was duidelijk
geworden dat daarmee veel twijfels weggenomen zouden kunnen worden. Dat werd door
iedereen onderschreven. Er moest dan wel eerst duidelijkheid komen wat betreft de eventuele
belemmeringen door de nabij gelegen luchtmachtbasis Woensdrecht. Pas daarna zouden de
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vereiste studies opgestart worden. Begin juni 2005 werd het college ambtelijk geadviseerd om te
besluiten een maximaal toelaatbare hoogte van 90 meter en een rotordiameter van eveneens vast
te stellen. Het college stemde daar mee in en de raad werd geïnformeerd over de voortgang en
keuzes met betrekking tot het project (115).
September 2005 werd het overleg vervolgd (116). Inmiddels was duidelijk dat de radar van
vliegbasis Woensdrecht een serieus probleem zou kunnen vormen. Objecten hoger dan 60 meter
verstoren de radar en 10% van dergelijke verstoring was voor defensie de grens. De aanvliegroute
voor het vliegveld Woensdrecht, zo was geconcludeerd, vormde gelukkig geen belemmering voor
het windpark. Door TNO werd onderzocht of de beoogde configuratie (plaats, aantal, type) meer
dan 10% verstoring oplevert. Dat bleek het geval. Er was door de provincie met Senter Novem
contact gelegd. In het hele land waren er problemen tussen windturbineparken en
radarsignalering van defensie. Waarschijnlijk zouden de problemen op te lossen zijn door het
plaatsen van een steunradar. De provincie was voornemens om het project Kreekrak en Spuikanaal
bij defensie aan te dragen als voorbeeldproject. De initiatiefnemers waren niet onwelwillend om
de mogelijke kosten daarvan, circa 2 miljoen euro, eventueel te moeten dragen. De provincie zou
het overleg met defensie voortzetten.
In het najaar van 2005 meldde zich een derde en nieuwe agrarische initiatiefnemer, die langs de
oostkant van het Schelde-Rijnkanaal, tussen de A58 en de Bathse Brug, 5 à 10 windturbines wilde
plaatsen (117). Het college stemde er mee in om dit initiatief ‘te voegen’ in het lopende
onderzoekstraject, zodat een integrale beoordeling mogelijk was, mits er kon worden aangetoond
dat de grondeigenaren en -gebruikers medewerking wilden verlenen. Bezien tegen de achtergrond
van de eerdere besluitvorming, waren er geen argumenten te vinden om de derde initiatiefnemer
niet in de lopende procedure te betrekken. Ook beide andere initiatiefnemers konden daar mee
akkoord gaan, al zou het er met een derde partij niet eenvoudiger op worden was de verwachting.
De gemeente verzocht de nieuwe initiatiefnemer zich te laten bijstaan door een partij, die over de
nodige deskundigheid en ervaring beschikt. De gemeente schreef dat zij het bijzonder op prijs zou
stellen als hij daar Eneco voor in de arm zou nemen, het bedrijf dat ook door de andere
ondernemers was ingeschakeld om hem bij te staan. De gemeente meende dat er met zo min
mogelijk partijen slagvaardiger geopereerd zou kunnen worden. Verder omschreef de gemeente
expliciet haar rol in het proces. De gemeente beperkte zich tot coördinerend en, waar het formele
procedures betreft, faciliterend optreden. De (gezamenlijke) initiatiefnemers dienden
opdrachtgever te zijn voor de noodzakelijke onderzoeken. Weliswaar had de gemeente zich in
beginsel voor het honoreren van de gepresenteerde initiatieven uitgesproken, en was zij ook op
het honoreren daarvan gericht. Wanneer zou blijken dat honorering om welke reden dan ook niet
mogelijk was, dan zou zij die conclusie ook trekken, zonder zich op enigerlei wijze verplicht te
voelen tot het vergoeden van gemaakte onderzoekskosten. Daarnaast werd een last in, first out
principe gehanteerd. Als zou blijken dat het park alleen met minder molens gerealiseerd zou
kunnen worden dan door de initiatiefnemers werd beoogd, dan zou de lijnopstelling van de later
aangehaakte initiatiefnemer als eerste deels of geheel worden geschrapt (118, 119).
In november 2005 stelde de provincie Zeeland het ontwerp omgevingsplan vast, als opvolger van
het Streekplan en de Streekplanuitwerking windenergie uit 1999 (zie paragraaf 4.1.2). Waar dat in
het eerdere beleid nog niet het geval was, waren de Kreekraksluizen en de zuidelijke uitloper van
de locatie langs het Schelde Rijn en spuikanaal daarin nu wel benoemd als geschikte locatie voor
windenergie-ontwikkeling (120). Daarmee was bestuurlijke borging voor het nieuwe windpark bij
de provincie in zicht. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) diende wel een zienswijze tegen in tegen
het ontwerp-omgevingsplan. De ZMF was van mening dat de zuidelijke uitloper van de locatie
langs het Schelde Rijnkanaal niet past in de concentratiegedachte van het provinciale beleid.
Volgens de provincie was de locatie als groot infrastructureel werk juist uitstekend geschikt voor
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windturbines. Zij stelde dat er op voorhand geen enkele reden was om deze locatie te beperken tot
het Kreekrakcomplex en merkte op dat ten behoeve van de procedure die de gemeente voor dit
project dient te voeren nog een nadere landschapsstudie verricht zou gaan worden. De zienswijze
van de ZMF leidde niet tot aanpassing van het provinciale beleid, dat niet langer een belemmering
vormde voor de ontwikkeling van windenergie-opwekking ten zuiden van het
Kreekraksluizencomplex.
In februari 2006 vond er opnieuw overleg plaats tussen de initiatiefnemers. Er is nog steeds geen
duidelijkheid over de radarverstoring, omdat het onderzoek nog niet was afgerond. Het idee om
Reimerswaal als voorbeeldproject te gebruiken was uit beeld. Omdat de problematiek een
landelijk karakter kende was met betrokkenheid van SenterNovem een landelijk onderzoek
gaande, dat in een tweede fase locatiespecifiek zou toespitsen op de Reimerswaalse situatie. De
bedoeling was om voor de problemen landsbreed een oplossing te vinden. Nieuwe onderzoeken
voor de realisatie van het windpark, zoals het onderzoek naar geluid en landschappelijke
inpassing, werden in afwachting op de resultaten nog niet opgestart, hoewel er wel een quick scan
gaande was naar de eventuele hinder voor vogels. Naast de radarproblematiek werd dit als een
tweede mogelijke belemmering gezien, die de initiatiefnemers eerst wilde afkaarten, voordat er
verdere investeringen zouden plaatsvinden. Interessant was dat er in dit vroege stadium, naast een
onderzoeksbureau, ook al contact werd gezocht met vogel- en natuurgroepen, om ook die
vogeltellingen te betrekken in de planvorming. Ook werd er een vooronderzoek opgestart om de
gezamenlijke studie positief te laten aansluiten op een studie, die in aanpalend beleidskader op dat
moment gaande was. De provincie was een studie aan het uitvoeren naar de beleving van
beeldkwaliteit voor automobilisten vanaf de A58. Het werd van belang geacht dat het windpark
positief werd opgenomen in deze studie.
Ondanks dat er nog geen duidelijkheid was over de radarproblematiek werd er in juli 2006 weer
gesproken tussen initiatiefnemers en ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente en de
provincie (122). De provincie gaf aan dat het veel moeite kost om zicht op de voortgang van het
onderzoek te krijgen. Het was een gesloten traject en het werd bovendien bezwaarlijk geacht dat
er grote onduidelijkheid heerste over de participatie en opvattingen over oplossingsrichtingen van
Defensie. Inmiddels waren er drie deelrapporten verschenen, die niet aan de verwachtingen
voldeden, omdat het vooral een theoretisch/technische rapportage was, zonder een concrete
oplossing voor de realisatie van het windpark in kwestie. Op het voorstel van de provincie werd
afgesproken dat er rechtstreeks contact zou worden gezocht met Defensie in Tilburg en daar
concreet de vraag voor te leggen of er met een eventuele steunradar de problemen zouden kunnen
worden opgelost en wat de kosten daarvan zouden zijn. De initiatiefnemers toonden bereidheid
om de kosten voor het noodzakelijke onderzoek zelf te willen dragen. De gemeente en provincie
zouden in overleg treden met Defensie. Dat overleg vond in december 2006 plaats (123). Defensie
gaf te kennen dat zij wenste vast te houden aan de 10% verstoringnorm en dat hier nagenoeg niet
aan te tornen viel. Misschien dat een kleine afwijking van 0,1 of 0,2 procent, mogelijk was in
bepaalde gevallen, maar meer afwijking was absoluut niet mogelijk. Duidelijk werd dan ook dat er
zou moeten worden gezocht naar turbines die binnen deze verstoringnorm passen, wat niet
mogelijk lijkt te zijn met molens die binnen het gezichtsveld van de radarsignalering vallen.
Vastgesteld werd dat het enige alternatief was om onder het de radarsignalering te blijven door
met de bovenkant van de gondel niet hoger te gaan dan 63 meter boven NAP. Met name de
gondel van de molen was namelijk van invloed op de radarverstoring.
In januari 2007 werd er met de initiatiefnemers gesproken over de problematiek, die zich maar
moeilijk konden voorstellen dat ook relatief slanke molens met een hogere masthoogte niet
zouden passen binnen de norm (123). De concrete cijfers zouden worden opgevraagd bij TNO. De
initiatiefnemers vonden dat Defensie onvoldoende wilde meewerken aan een oplossing, zoals een
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steunradar. Door DELTA werd aangedragen dat het aanbrengen van strips of folie aan de rotor
mogelijk ook een veelbelovende oplossing is, maar dat er te weinig tijd was om het benodigde
onderzoekstraject daarvoor te doorlopen. DELTA was voornemens om dat onderzoek wel verder
te helpen. Het bedrijf stelde voor om in dat perspectief nu een configuratie te kiezen die geen
discussie met Defensie op zou leveren en die later wellicht opgeschaald zou kunnen worden.
Daarmee werd ingestemd. De initiatiefnemers deden de toezegging om op korte termijn een
ruimtelijke onderbouwing op hoofdlijnen op te stellen, inclusief een MER-beoordelingsnotitie met
de landschappelijke inpassing en onderzoek naar geluidsbelasting en natuurbescherming. De
gemeente zei toe op verzoek van de initiatiefnemers na te gaan of de gekozen artikel 19.1procedure wel voldoende vrijheid zou kunnen bieden voor wat betreft de opstelling en het type
turbine, omdat die aspecten waarschijnlijk nog aan wijziging onderhevig zouden zijn. Een partiële
herziening van het bestemmingsplan zou meer vrijheid bieden, aldus de initiatiefnemers. In het
overleg werd ook gesproken over de communicatie richting gemeentebestuur en omwonenden.
De initiatiefnemers waren van mening dat als alle onderzoeken en rapporten afgerond waren het
tijdstip daarvoor was aangebroken en achtte dat binnen 3 maanden mogelijk. Uiteindelijk vond de
informatiebijeenkomst plaats op 21 mei 2007. De wijze van presentatie werd door alle
betrokkenen bijzonder positief ervaren (124). Er was gewerkt met kraampjes, waarin bezoekers
van de bijeenkomst kennis konden maken met de verschillende aspecten van het windpark en een
aantal deskundigen onduidelijkheden weg konden nemen. Daarna werd pas begonnen met het
plenaire en formele deel van de bijeenkomst. In het uiteindelijke basisplan van de initiatiefnemers
werd uitgegaan van in totaal 29 turbines met een masthoogte van 60 tot 90 meter, met een totaal
opgesteld vermogen van 58 tot 87 MW. DELTA was voornemens om het bestaande windpark aan
de Kreekraksluizen te vervangen door 14 nieuwe turbines. Een nieuwe en vierde initiatiefnemer,
Winvast B.V., die kort daarvoor was aangehaakt bij de groep initiatiefnemers, wilde ten
noordoosten daarvan 2 nieuwe turbines oprichten. Ten zuiden van de A58 ten westen van het
kanaal wilde initiatiefnemer ENECO (de realisatie van het plan was door de locale ondernemer in
handen gegeven van deze energiemaatschappij) 6 turbines plaatsen. Ten oosten van het kanaal
wilde een samenwerkingsverband van grondeigenaren 7 turbines plaatsen. De initiatiefnemers
benadrukten dat zijn gezamenlijk de benodigde procedures doorliepen, maar dat zij als
afzonderlijke inrichtingen zouden opereren.
In september 2007 vond er opnieuw overleg plaats tussen de initiatiefnemers, gemeente en
provincie (124). Het radaronderzoek stond prominent op de agenda. De eerste resultaten van het
radaronderzoek van TNO in opdracht van provincie en DELTA waren zeer bemoedigend.
Omwille van een mogelijk octrooi kon er niet inhoudelijk worden ingegaan op de resultaten,
anders dan dat het een technische oplossing betrof die de mast onzichtbaar kon maken voor de
radar. De vervolgstap was dat Defensie deze oplossing nog goed moest keuren. Ook moest er nog
in de praktijk worden getest in een proefopstelling. Verwacht werd dat er pas definitief een go of
een no go kon worden gegeven in de zomer van 2008. Een ander punt van aandacht was de
weerstand van de ZMF. Ondanks visualisaties van het park bleef de milieuvereniging bezwaren
houden tegen het windpark ten zuiden van de A58. De visualisaties werden onduidelijk gevonden.
Er werd voor gekozen in gesprek te blijven met de ZMF en het plan nog een keer goed toe te
lichten. Ten opzichte van de procedurekeuze werd gekozen om de vrijstellingsprocedure in te
wisselen voor een partiële bestemmingsplanherziening. Dat betekende dat er naar alle
waarschijnlijkheid een m.e.r.-procedure uitgevoerd moest worden, omdat de merbeoordelingsgrens van 15 MW werd overschreden. Aan adviesbureau RBOI werd in januari 2008
hiervoor de opdracht gegeven. De startnotitie MER werd in april 2008 bij de gemeente ingediend
en door de gemeente voorgelegd aan wettelijke adviseurs (o.a. Commissie m.e.r), buurgemeenten
en andere belanghebbende organisaties, zoals de ZMF (125). Ook werd aan eenieder de
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mogelijkheid geboden kennis te nemen van de startnotitie via publicatie in diverse media en een
inspraakreactie te geven. In de startnotitie werd voorgesteld om, naast het nulalternatief en het
basisplan, drie alternatieven te onderzoeken (box 4.1).
Box 4.1 Beschrijving van het basisplan en alternatieven uit de Startnotitie MER (bron: 125)
Nulalternatief
Het nulalternatief vormde het referentiekader voor de effectbeschrijving van de overige alternatieven. In
het nulalternatief werd de huidige milieusituatie van het gebied beschreven en werd aangegeven wat er met
het plangebied zou gebeuren als het nieuwe windpark niet tot ontwikkeling zou komen.
Basisplan (zie figuur 4.7)
Het basisplan bestond uit een opstelling van 29 windturbines met een ashoogte van 90 meter en een
vermogen van 3 MW, die in 4 lijnopstellingen langs het kanaal, ten zuiden en ten noorden van de A58
waren gelegen.
Alternatief 1: beperkte hoogte
In dit alternatief werd gezocht naar het maximale aantal windturbines met een hoogte van 62 meter, die
vanwege een lagere rotordiameter in theorie dichter bij elkaar zouden kunnen staan. Door de ligging van
kabels en leidingen leidde dat echter alleen in de noordwestelijke lijnopstelling tot 2 extra turbines.
Variant terugvaloptie
Dit alternatief was gelijk aan alternatief 1 voor wat betreft de ashoogte. Anders was dat er niet 31, maar 29
turbines zouden kunnen worden ontwikkeld.
Alternatief 2: maximalisatie
In dit alternatief werd gezocht naar maximalisatie van de productie. Dat leidde tot in totaal 24 turbines met
een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 120 meter.
Productie van de alternatieven
alternatieven en vermeden CO2

Opstelling

Productie (MWh/jaar)

Vermeden CO2 uitstoor (ton/jaar)

Basisplan
Alternatief 1
Variant terugvaloptie
Alternatief 2

203.000
133.000
125.000
313.000

118.000
77.000
73.000
182.000

Door de ZMF werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Startnotitie (126).
Met betrekking tot de windturbines aan de noordzijde van de A58 waren er geen opmerkingen.
De ZMF was van mening dat wanneer een locatie voor windturbines wordt gekozen, deze ook qua
energieproductie optimaal moet worden benut voor zover de druk op het landschap en de natuur
dat toestaat. De windturbines ten zuiden van de A58 riepen wat dat betreft wel enige weerstand
op. De ZMF was van mening dat het windpark het landschap zou aantasten en pleitte voor
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Figuur 4.7 Visualisatie van het basisplan uit de startnotitie MER (bron: 125)
compensatie voor het verloren gaan van landschappelijke waarde in de regio. Er werd gepleit voor
meer visualisaties van het windpark om dit nader te kunnen bepalen. De gemeente werd
opgeroepen hier haar verantwoordelijkheid te nemen en in overleg te gaan met de ZMF en de
initiatiefnemers.
Na een locatiebezoek en het voorleggen van een conceptversie werd in de zomer van 2008 door de
commissie m.e.r. een uitgebreide definitieve reactie gegeven op de startnotitie (127). Het overleg
met de commissie had wel enige bijstelling t.o.v. het concept opgeleverd, maar van veel
beïnvloeding was geen sprake. De commissie kon zich in hoofdlijnen vinden in de gekozen
alternatieven, maar adviseerde om de alternatieven uit te werken voor een aantal aspecten:
• optimalisatie van het energetisch rendement;
• nadere afweging om een zo rustig mogelijk beeld te creëren (rechte lijnen, versus
afbuigingen) , o.a. door masten in het water te plaatsen en windturbine 16 (windturbine
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•

•

•

uit het basisplan, die afwijkt van de lijnopstelling) in de lijn te laten vallen of te laten
vervallen;
de verhouding tussen ashoogte en rotordiameter zou kunnen worden verbeterd door zo
goed mogelijk aan te sluiten bij de ‘gulden snede’: een verhouding van ashoogte en
rotordiameter van 1 : 1,1, waarmee een rustige beeld kon worden verkregen.
het aantal windturbines zou mogelijk kunnen worden geoptimaliseerd door een variant
met een kleinere rotordiameter te onderzoeken, waardoor mogelijk turbines dichter tegen
elkaar aan konden worden geplaatst, waarmee het aantal kon toenemen.
de mogelijkheden voor uitbreiding richting het zuiden, voorbij de Bathse brug, waarmee
kon worden aangesloten op het windpark Anna-Mariapolder en het Antwerpse
havengebied, werd geadviseerd om te verkennen.

Daarnaast adviseerde de commissie nader op de te onderzoeken milieuaspecten: landschap,
ruimtegebruik, cultuurhistorie, natuurbescherming, leefomgeving en energieopbrengst en
vermeden emissies in te gaan.
Het advies van de commissie leidde tot enige discussie bij de initiatiefnemers. De groep
grondeigenaren, die ten oosten van het kanaal de turbines zouden ontwikkelen, zagen het
windpark graag uitgebreid worden met ook turbines ten zuiden van de Bathse brug, zoals werd
geadviseerd door de commissie. Hier was de gemeente altijd tegen geweest en de andere
initiatiefnemers stelden zich op het standpunt dat uitbreiding richting het zuiden niet ter discussie
stond, zolang de gemeente haar beleid niet zou herzien. In het belang van het project, met name
met het oog op het voorkomen van lastige discussies achteraf, die mogelijk zouden kunnen leiden
tot een herbezinning op het gehele project, leek het de overige initiatiefnemers logisch het beleid
van de gemeente te volgen en niet aan te sturen op een herziening daarvan (128). Ambtelijk werd
het college in augustus 2008 geadviseerd om het advies van de commissie op dit punt niet over te
nemen, maar te motiveren waarom in het relatief kleine gebied tussen de Bathse brug en het
windpark ter plaatse van de Anna Mariapolder geen windturbines werden toegestaan door de
gemeente (129). Er werden twee argumenten aangevoerd. Ten eerste zou een uitbreiding langs die
zijde van het kanaal ongetwijfeld volgens de gemeente gaan leiden tot een extra discussie met
Rijkswaterstaat over de scheepsradarlijn. Ten tweede werd genoemd dat uitbreiding naar het
zuiden zou leiden tot ‘visuele complicaties’, omdat de beoogde windturbines een wezenlijk andere
verschijningsvorm zullen hebben dan de molens in de Anna Mariopolder. Dat zou vrijwel zeker
“geen gezicht zijn”. Het college stemde in met het advies en daarmee, hoewel met enige moeite
ook met het advies van de commissie, behoudens het hiervoor genoemde punt. In de opinieraad
van 9 september 2008 schaarde de gemeenteraad zich unaniem achter dit collegebesluit (130). De
opinieraad stelde dat gelet op de uitvoering van het door de commissie m.e.r. bedoelde extra
alternatief van een langere rij windturbines een ongewenste vermenging van verschillende types
windturbines zou opleveren. Tevens zou de lijnopstelling ten opzichte van de clusteropstelling in
de Anna Mariapolder de ‘evenwichtige belevingswaarde van het landschap’ te verstoren. Op 30
september werden de Richtlijnen voor het MER vastgesteld in de Besluitraad (131). De
alternatieven uit de startnotitie m.e.r. waren met inachtneming van het advies van de commissie
enigszins gewijzigd, zoals in onderstaande tabel is weergegeven (132). Op advies van de commissie
zou een extra terugvaloptie worden onderzocht (alternatief 2A).
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Tabel 4.4 Overzicht van de te onderzoeken alternatieven in het MER (bron: 133)
Op 19 februari 2009 was het MER gereed (133). Teneinde de transparantie te maximaliseren, was
het MER tevens vertaald naar een voorlichtingskrant in lekentaal en was het rapport, inclusief alle
achtergrondstudies te downloaden op een aparte website op het internet. Zoals voorgeschreven in
het Besluit m.e.r. mondde het MER uit, na een vergelijking van de onderzochte alternatieven, uit
in een beschrijving van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) en op grond daarvan in
een Voorkeursalternatief (VKA). Het MER diende aan de gemeenteraad te worden voorgelegd,
waarna de gemeenteraad zich diende uit te spreken over de volgende vragen (134):
• is in het MER onderzocht wat in de door de raad vastgestelde Richtlijnen was
voorgeschreven;
• wordt de keuze van het MMA in redelijkheid door de onderzoeksresultaten gedragen;
• kan er met de keuze van het VKA en argumenten daarvoor worden ingestemd?
Als de gemeenteraad deze vragen positief zou beantwoorden en zou besluiten het MER te
aanvaarden, dan kon gestart worden met de planologische procedure (partiële
bestemmingsplanwijziging), waartoe de MER als basis zou dienen. De bedoeling was om de twee
procedures naast elkaar te laten lopen.
Conform de Richtlijnen waren de alternatieven onderzocht en met elkaar vergeleken op de
punten: ecologie, landschap en archeologie, leefomgeving/geluid, leefomgeving/slagschaduw,
scheepvaart/luchtvaart/straalverbindingen,
veiligheid,
bodem/water/landbouw
en
energieproductie (tabel 4.5). Uit de MER werd duidelijk dat alternatief 3 in de praktijk nooit
gerealiseerd kon worden, hoewel daar wel verreweg het meeste elektriciteit mee geproduceerd
kon worden. De aanvliegroute van de vliegbasis Woensdrecht bleek voor een harde belemmering
te zorgen. Voor 2 turbines gold dat de maximale tiphoogte door aanvliegproblemen niet meer dan
137 boven NAP meter mocht bedragen. Bij 7 andere turbines was dat circa 152 meter boven NAP.
Daar de tiphoogte van alternatief 3 zou reiken tot circa 180 meter boven NAP zouden deze
turbines moeten worden uitgevoerd in een kleinere variant. Zowel in het MER als door de
gemeente werd gesteld dat het alternatief feitelijk niet te realiseren viel, vanwege het
uitgangspunt dat in het hele plangebied eenzelfde hoogte moest worden aangehouden (133 en
134). Ten aanzien van de radarproblematiek werd vermeld dat er werd verwacht dat het
realistisch was om ervan uit te gaan dat alternatief 1 te realiseren zou zijn (hoewel er op dat
moment nog geen duidelijkheid bestond over de oplossing). Er liepen nog enkele onderzoeken op
dat punt, en de problematiek stond volgens de gemeente hoog op de politiek-bestuurlijke agenda
van VROM en Defensie. Volgens de gemeente: “legitimeerde de uitdrukkelijke missie van

Minister Cramer, om tot een verdubbeling van het windvermogen op land te komen, de aanname
dat er een oplossing gevonden zou worden en alternatief 1 daarom als ‘realistisch’ in beeld kon
blijven” (bron: 134). De alternatieven 2 en 2a werden niet nastrevenswaardig geacht vanwege de
lagere energieopbrengst.
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Tabel 4.5. Overzicht van de beoordeling de milieueffecten per alternatief in het MER (bron: 133).
Het MER concludeerde op basis van deze argumenten dat het basisalternatief met enkele
aanpassingen het Meest Milieuvriendelijke Alternatief betrof. De meerwaarde van de extra
groene stroom en vermeden CO2-uitstoot van relatief grotere turbines bleek groter te zijn dan de
extra negatieve effecten van grotere molens. In het MER waren diverse aanvullende maatregelen
benoemd waarmee de milieueffecten in positieve zin konden worden beïnvloed. Deze
maatregelen, zoals het kiezen van een ashoogte : rotordiameter verhouding in de buurt van de
gulden snede en het kiezen van een licht blauwgrijze kleur in plaats van een bij mooi weer
opvallende witte kleur, maakten onderdeel uit van het MMA.
Het Voorkeursalternatief was grotendeels gelijk aan het MMA. Feitelijk werd er alleen voor een
flexibelere definiëring gekozen aangaande de kleurstelling, ashoogte, rotordiameter en de
verhouding daartussen. De initiatiefnemers wilden zich in dit stadium nog niet vastleggen op die
punten. Dat zou betekenen dat zij in de aanbestedingsprocedure op voorhand al te veel
leveranciers moesten uitsluiten, die mogelijk kwa kostprijs ten opzichte van energieproductie en
de beschikbaarheid op de markt wel degelijk interessant konden zijn. Gezien de harde norm van
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een maximale tiphoogte van 137 meter boven ANP door de aanvliegroute van vliegbasis
Woensdrecht waren er diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld een ashoogte van 90 meter en een
diameter van 90 meter, een ashoogte van 98 meter en een diamater van 80 meter of een ashoogte
van 80 meter en een diameter van 93 meter. Op die manier konden meerdere leveranciers bij de
aanbesteding worden betrokken, terwijl het verschil in masthoogte volgens de initiatiefnemers in
die range van turbines (2,3 tot 3,6 MW) nauwelijks kwa landschapsbeleving zou worden ervaren.
Het college achtte deze doorvertaling van MMA naar VKA plausibel en in de geest van de bij de
start van de planontwikkeling meegegeven bestuurlijke uitgangspunten, ondanks dat de turbines
dus mogelijk iets hoger zouden kunnen worden dan de eerder door het college vastgestelde
maximale masthoogte van 90 meter.
Op 10 maart 2009 was het MER geagendeerd in een themaraad (132). Door adviesbureau RBOI
werd de MER gepresenteerd, namens de initiatiefnemers beantwoorde Delta de vragen van de
raadsleden. Enerzijds werd er gesproken over milieutechnische aspecten, specifiek geldend voor
de onderzochte alternatieven. Anderzijds werd er ook gediscussieerd over windenergie in een
breder kader. Wat betreft de technische aspecten wisten de initiatiefnemers de vragen van een
aantal raadsleden adequaat te beantwoorden. De hoofdlijn van de argumentatie was dat de
milieueffecten van het windpark binnen de bestaande beleidskaders en normering zou blijven.
Weliswaar werd de norm voor de aspecten geluid, slagschaduw zonder aanvullende maatregelen
overschreden op een aantal plekken. Door beheersmaatregelen, het uitzetten/minder hard laten
draaien van een aantal molens in de nachtperiode en bij mooi weer kon er binnen de geluids- en
slagschaduwnormen worden gebleven, waarmee de hinder als acceptabel werd beschreven.
In de discussie over windenergie in een breder kader wist Delta en RBOI minder met argumenten
de raadsleden te overtuigen om in te stemmen met het windpark. Er werd gevraagd om
windenergie af te zetten tegen andere vormen van energie-opwekking. Zonne-energie en
kernenergie werden genoemd als alternatieven. De rentabiliteit werd in twijfel getrokken, omdat
windenergie blijkbaar niet zonder subsidie kon worden ontwikkeld. Een dergelijk afwegingskader
kon niet worden geboden. Ook de vraag hoeveel m2 zonnepanelen er nodig zou zijn om het aantal
kWh op te wekken als het windpark Kreekrak/Spuikanaal kon niet worden beantwoord. Door een
aanwezige werd gepleit voor het uitnodigen van Jan Terlouw om ook een ander verhaal te horen
dan het ‘eenzijdige verhaal van de initiatiefnemers’. Soms werden emotionele termen gebruikt,
zoals het gelijkstellen van windturbines aan ondingen. De vraag welke financiële baten de
gemeente kon verwachten bleef eveneens onbeantwoord. Afgesproken werd om de raadsleden
daarover op een later moment te informeren. De burgemeester kapte de discussie uiteindelijk af
met het argument dat de discussie voor/tegen windenergie niet aan de orde was, omdat het
principebesluit om medewerking te verlenen aan het windpark al eerder door de raad was
genomen.
Ondanks deze discussie was er een ruime meerderheid die zou instemmen met de MER, zo bleek
in de besluitraad van 21 april 2009. De besluitvorming in het verleden en de wens om als
Reimerswaal een substantiële bijdrage te willen leveren aan de noodzakelijke beperking van
broeikasgassen waren daarvoor de argumenten. Bijkomend argument, hoewel van aanmerkelijk
minder belang, waren de financiële baten voor de gemeente die globaal werden becijferd op
eenmalig circa 1,05 miljoen euro aan bouwleges en jaarlijks circa 116.600 euro aan OZB-heffingen.
Alleen de CDA-fractie stemde tegen het voorstel, met name vanwege de landschappelijke
consequenties van het windpark, waarvan werd gevonden dat deze onvoldoende in het MER
waren onderzocht.
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Tabel 4.6 verloop MER en bestemmingsplanprocedure
Tegelijkertijd met het MER werd door de initiatiefnemers het voorontwerpbestemmingsplan in
procedure gebracht, in de veronderstelling dat de gemeenteraad het MER en het VKA zou
aanvaarden (tabel 4.6) . In maart 2009 werd het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd
en werd een voorlichtingsavond gehouden waar ingezetenen van Reimerswaal en
belanghebbenden een inspraakreactie konden geven op het plan. Ongeveer 50 belangstellenden
bezochten de voorlichtingsavond, die werd geopend door de wethouder RO/Milieu. Een aantal
omwonenden, met name uit het nabijgelegen buurtschap Völckerdorp en omgeving keerden zich
tegen het windturbinepark ten zuiden van de A-58. De opwaardering van het bestaande park aan
de Kreekraksluizen werd logisch geacht, maar de uitbreiding in zuidelijke richting niet door de
aanwezigheid van woningen in het gebied. De vraag werd gesteld waarom de uitbreiding niet
langs de Oesterdam ten noorden van het sluizencomplex plaatsvond, waar geen woningen waren
gelegen. Daarbij werd opgemerkt dat het wrang was dat geen van de initiatiefnemers in het gebied
woonde en dus wél de lusten en niet de laten zouden ervaren.
Uiteindelijk werd van negen omwonenden en zeven overlegpartners een inspraakreactie
ontvangen (133). De reactie van de gemeente op deze inspraak kwam in nauw overleg tussen
adviesbureau RBOI, de initiatiefnemers en de gemeente tot stand (134). De reacties van de
omwonenden bestonden uit een aantal inhoudelijk van elkaar verschillende deelargumenten, die
geen van alle zouden leiden tot een aanpassing van het gemeentelijke beleid, zoals was verwoord
in het ontwerp-bestemmingsplan. Ten eerste was er vrees voor horizonvervuiling,
landschapsvervuiling, geluidsoverlast, slagschaduwhinder en werd er om die redenen gevreesd
voor waardevermindering van het onroerende goed. In haar reactie verwees de gemeente in naar
de opgestelde MER, met het argument dat daarin was aangetoond dat er de geluidsbelasting en
slagschaduwhinder voldeden aan de gestelde normen. Over landschappelijke kwaliteit stelde de
gemeente dat de kwalitatieve toetsing in het MER had laten zien dat het in het bestemmingsplan
mogelijk gemaakte VKA de grootst mogelijke energieopbrengst leverde bij de minst mogelijke
landschappelijke impact. Daarmee was die keuze voldoende gelegitimeerd. Op de
planschadeclaims reageerde de gemeente dat het algemeen belang dat met opwekken van
duurzame energie was gemoeid, door het gemeentebestuur van groter belang werd geacht dan
eventuele waardevermindering van het onroerende goed van de insprekers. Het tweede aspect was
meer beleidsmatig van aard. Gesteld werd dat het plan niet paste in het provinciale beleid en zich
tevens niet zou verhouden met de kernkwaliteiten rust, ruimte en openheid, die door het
gemeentebestuur waren benoemd in de Nota Missie, visie en strategie. De gemeente verwees in
haar reactie naar het Omgevingsplan 2006-2012 van de provincie Zeeland, waarin de gehele
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locatie was aangewezen als concentratielocatie voor het opwekken van windenergie. De stelling
van de insprekers dat het plan zich zou verzetten tegen uitbreiding aan de zuidzijde van A-58
werd dan ook betiteld als onjuist. Met betrekking tot de insprekers aangehaalde kernkwaliteiten
rust, ruimte en openheid, zoals benoemd in de Nota Missie, Visie en strategie, werd erop gewezen
dat deze nota er niet voor was bedoeld om specifieke gebieden aan te wijzen waar de
kernkwaliteiten het primaat zouden krijgen boven andere ontwikkelingen. De nota was bevatte de
hoofdlijnen voor het gemeentelijke beleid en was bedoeld voor het aantrekken van nieuwe
inwoners. Anders dan de insprekers concludeerden, stelde de gemeente dat het in de nota
verwoorde beleid zich er niet tegen verzette dat het gemeentebestuur met de
bestemmingsplanherziening de opschaling en uitbreiding van het bestaande windturbinepark
mogelijk zou maken. Een ander en derde aspect in de inspraakreacties van omwonenden had te
maken met het betrekken van toekomstige ontwikkeling in de planvorming, met de expliciete
verwijzing naar een mogelijk spoortracé langs het Schelde-Rijnkanaal. Hetzelfde tracé, dat ook al
onderwerp van discussie was geweest in de planvorming rond het windpark in de Anna
Mariapolder. Evenals in die procedure argumenteerde de gemeente dat de gemeente in het geheel
geen ‘milieuruimte’ wilde reserveren voor de door de insprekers genoemde ontwikkeling. Voorts
was er uit niets gebleken dat de aangehaalde infrastructurele ontwikkeling dusdanig reëel is dat
deze redelijkerwijs volgens de gemeente betrokken had moeten worden in het MER of het
voorontwerp bestemmingsplan. Het vierde en laatste deelargument in de inspraak van
omwonenden betrof de afwezigheid van een gedegen onderzoek naar alternatieven voor de
opwekking van duurzame energie in het MER, bijvoorbeeld zonne-energie of een
getijdencentrale. De gemeente stelde in reactie dat een dergelijk onderzoek niet voor de hand
liggend was, daar er in een MER enkel die alternatieven onderzocht hoeven te worden die
haalbaar zijn en gerealiseerd kunnen worden, bezien vanuit het beoogde plan. Gesteld werd, met
verwijzing naar het provinciale beleid, dat andere vormen van alternatieve energieopwekking dan
windenergie, dan ook niet werden beoogd op de planlocatie. Om die reden werd het niet voor de
hand liggend geacht om de initiatiefnemers te verplichten om ook onderzoek te laten doen naar
alternatieve vormen van duurzame energie-opwekking.
De reacties van de overlegpartners waren divers van aard. De Stad Antwerpen reageerde positief
op het plan en wenste de gemeente veel succes. Anders was de reactie van de naburige gemeente
Woensdrecht. Volgens de gemeente Woensdrecht zou de bouw van windturbines de openheid
van het landschap aantasten, bezien vanaf de Brabantse zijde van het windpark. Naast een
schriftelijke reactie werd er ook op bestuurlijk niveau overlegd tussen de wethouders van beide
gemeenten. Reimerswaal probeerde haar buurgemeente te overtuigen van het belang van het
windpark. Om het verhaal kracht bij te zetten werden een aantal aanvullende visualisaties vanaf
de Brabantse kant van het windpark gemaakt. Daarnaast werd verwezen naar het provinciale
beleid, waarin de locatie Kreekrak/Spuikanaal als één van de vier concentratielocaties was
aangewezen voor het opwekken van windenergie (zie figuur 4.5). Aangedragen werd dat er juist
om landschappelijke redenen was gekozen voor deze locatie om versnippering over het landelijk
gebied te vermijden en te kiezen voor concentratie. De gemeente beschreef dat elke
windturbinelocatie uiteraard een landschappelijke impact heeft en dat zij vond dat het er op aan
komt om te kiezen voor locaties die begrijpelijk zijn, in de zin dat ze (zo goed mogelijk) passen in
de landschapskarakteristiek. Met de provincie was zij van mening dat met de lijnopstelling ten
zuiden van de A-58 een dergelijke locatie was gevonden. Zij argumenteerde dat met deze locatie
werd voldaan aan het in het provinciale beleid van zowel Brabant als Zeeland gehanteerde
criterium dat een windpark door haar grootte en uitstraling op regionale schaal moet passen bij
bestaande lijnen, vormen en elementen in het landschap. Het behoefde volgens Reimerswaal geen
betoog dat de lijnopstelling van het windpark de structuurlijn van het Schelde-Rijnkanaal met een
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regionale schaal zou versterken en begeleiden. Aan deze ontwikkeling werd graag door het
gemeentebestuur van Reimerswaal medewerking verleend, zo werd de buurgemeente
voorgehouden, om een bijdrage te kunnen leveren aan het klimaatbeleid, met de verwijzing naar
de – mede door de VNG ondertekende – Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling
Windenergie. Zeker toen enkele ondernemers/agrariërs het initiatief namen om de in het
Zeeuwse Omgevingsplan genoemde concentratielocatie “Kreekraksluizen met een uitloper naar
het zuiden van de A-58” te vervullen en er een, aldus de gemeente, zeldzame situatie ontstond
waarbij er van meet af aan op de medewerking van de grondeigenaren kon worden gerekend. Dat
was een “ideale match in de veelal weerbarstige praktijk van windenergieplannen” (133, pag. 71).
Een tweede inspraakreactie waarop uitgebreid werd gereageerd was afkomstig van de provincie
Zeeland. Door het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening was de provincie
haar formele goedkeuringsbevoegdheid verloren en derhalve werd er op deze manier afstemming
met de gemeente gezocht over het bestemmingsplan. Aan de gemeente werd verzocht invulling te
geven aan de afwegingszone van 100 meter rondom natuurgebieden, zoals verwoord in het
Omgevingsplan. De provincie wees op de aanwezigheid van het natuurgebied Bathse Schor ten
zuidwesten van het plangebied, dat was aangelegd als natuurcompensatie voor de tweede
verdieping van de Westerschelde en belangrijk was voor weidevogels. De provincie achtte turbine
29 (uit het VKA) of 31 (uit het VKA met terugvaloptie) strijdig met het beleid ten aanzien van
afwegingszones. Volgens de provincie was in het MER onvoldoende aangetoond tot waar de
negatieve effecten op weidevogels door het windpark zich zouden uitstrekken. Derhalve werd de
100 meter afwegingszone noodzakelijk geacht en gevraagd om de betreffende turbine in het
bestemmingsplan niet mogelijk te maken. Het prevaleren van het belang van het opwekken van
duurzame energie boven het belang van het beschermen van natuurwaarden in het Bathse Schor
was volgens de provincie niet aan de orde. Omdat de begrenzing van het concentratiegebied voor
windenergie als zodanig niet in het Omgevingsplan was vastgelegd was de provincie van mening
dat er om die reden geen afbreuk werd gedaan aan het provinciale beleid voor windenergieopwekking. De gemeente paste het bestemmingsplan hierop vervolgens aan. De plankaart werd
dusdanig aangepast dat er binnen 100 meter vanaf het natuurgebied Bathse Schor geen
windturbines konden worden opgericht.
Ook de ZMF reageerde op het voorontwerp-bestemmingsplan en stelde dat het duidelijk was dat
de windturbines die waren gepland ten zuiden van de A-58 het open landschap zouden schaden
(134). Het door de gemeente en de initiatiefnemers gebezigde argument, dat de uitbreiding van
het windpark in zuidelijke richting een benadrukking van de landschappelijke hoofdstructuur zou
vormen werd een gelegenheidsargument genoemd door de milieuvereniging. Door de grootte,
zichtbaarheid en lichtvervuiling werd landschappelijke inpassing van windturbines onmogelijk
geacht. De ZMF was om die reden van mening dat de landschapswaarden, die verloren zouden
gaan gecompenseerd zouden moeten worden in de regio. De in het MER omschreven aanvullende
maatregelen (optimale verhouding tussen rotor/masthoogte en kleurstelling) werden absoluut
onvoldoende geacht. De gemeente werd verzocht aanvullende compenserende maatregelen te
eisen met betrekking tot landschapscompensatie, bijvoorbeeld door het windturbineproject te
koppelen aan een groenproject of aan fondsvorming dat vervolgens onmiddellijk wordt ingezet
voor groenprojecten in de directe omgeving. De gemeente wijzigde het bestemmingsplan niet
onder invloed van de inspraakreactie van de ZMF . Beargumenteerd werd dat de landschappelijke
impact beslist in evenwicht was met nut en noodzaak van het windturbinepark. Daarbij was
overwogen dat compensatie of afscherming, in de vorm van opgaande beplanting of iets dergelijks
niet effectief werd geacht, met een verwijzing naar het MER. Bovendien merkte de gemeente op
dat compensatie het idee oproept van ‘genoegdoening voor iets wat eigenlijk niet past. Dat idee
wenste het gemeentebestuur niet te stimuleren.
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De overige inspraakreacties van overlegpartners waren afkomstig van de N.V. Nederlandse
Gasunie, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Waterschap Brabantse Delta en de VROM-Inspectie,
Directie Uitvoering Regioafdeling Zuid-West (ook namens andere regionale rijksdiensten). De
strekking van de inspraak wordt hier buiten beschouwing gelaten gezien de marginale
beïnvloeding op de beleidsvorming. Het ontwerpbestemmingsplan werd door het college
vastgesteld op 28 mei 2009 en in de periode 5 juni t/m 15 juli 2009 ter inzage gelegd (135).
Eenieder werd in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Alle omwonenden en
andere betrokken actoren werden geïnformeerd per brief over de vervolgprocedure en de
verwerking van hun reactie op het voorontwerp in het ontwerp-bestemmingplan. In de brief aan
de omwonenden liet de gemeente weten (samengevat) geconcludeerd te hebben dat, in
verhouding tot de aantasting van het particuliere belang, een te groot offer van het algemeen
belang zou worden gevraagd (136).
Door 10 omwonenden werd een zienswijze ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan van
gelijke strekking als de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan. Nieuw was dat een
aantal bewoners in hun argumentatie een notitie van het Nationaal Kritisch Platform
Windenergie (NKPW) aanhaalden, die speciaal door de voorzitter van dit platform was
geschreven (137). Samenvattend werd in deze notitie gesteld dat windenergie een verwaarloosbare
bijdrage levert aan de oplossing van het energie- en klimaatprobleem, dat de in het MER
gehanteerde geluidsrekenmethodiek was achterhaald en derhalve het windpark zou gaan leiden
tot meer geluidsoverlast dan werd voorgespiegeld en dat was gebleken uit diverse bronnen dat
woningen van omwonenden fors in waarde zouden gaan dalen.
Omdat de gemeente en initiatiefnemer ervoeren, dat er in de zienswijzen van de omwonenden
elementen een rol speelden die zich heel moeilijk op een formeel juridische manier lieten
uitdiscussiëren, werd er in overleg besloten te kiezen voor een mediationtraject (138, 139).
Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de
mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en
een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen (140). Volgens de
initiatiefnemers en de gemeente zou een "formele" behandeling van de zienswijzen onvoldoende
recht doen aan de levende gevoelens bij omwonenden en was er om die reden de wens om te
proberen de geschilpunten over het windturbinepark zoveel mogelijk, in ieders belang, minnelijk
op te lossen (138). In het najaar van 2009 werd er op initiatief van de initiatiefnemers, mét de
bezwaarde omwonenden én de gemeente, een mediation-traject gestart, via een erkend
mediationbureau (139). Het mediation-traject leidde ertoe dat de bezwaarde bewoners hun
zienswijzen in april 2010 allemaal introkken. De inhoud van het bestemmingsplan bleef
onveranderd. Van enige inschikkelijkheid voor wat betreft de planvorming door de
initiatiefnemers lijkt dan ook geen sprake. Maar wat heeft de omwonenden dan wel bewogen om
hun zienswijze in te trekken? Door de gebruikte onderzoekstechnieken is dat in deze analyse niet
feitelijk vast te stellen. Eén van de uitgangspunten van mediation is dat er voor alle betrokkenen
een geheimhoudingsplicht geldt voor alles wat er wordt besproken tijdens de mediationbijeenkomsten. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen en de uitkomst van de mediation (141).
Financiële compensatie lijkt het meest voor de hand liggend, maar dat is slechts een stellig
vermoeden, niet gebaseerd op enig feitenmateriaal, alswel het feit dat financiële compensatie aan
omwonenden immers wel vaker aan de orde is bij de ontwikkeling van een windpark (zie ook
paragraaf 1.3.1). Klaarblijkelijk zijn de inkomsten dermate toereikend, dat een gedeelte daarvan
kan worden geïnvesteerd in het verkrijgen van goodwill bij de locale bevolking.
Naast omwonenden dienden het ministerie van Economische Zaken, Tennet TSO BV en de
VROM-inspectie, Directie Uitvoering Regioafdeling Zuid-West een ongeveer gelijkluidende
zienswijze in (142, 143, 144). Ook de ZMF reageerde op het ontwerpbestemmingsplan met een
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zienswijze (145). De gemeente Woensdrecht diende geen formele zienswijze. De gemeente had er
voldoende vertrouwen dat constructief bestuurlijk overleg ertoe zou leiden dat de belangen van
Woensdrecht nadrukkelijk meegnomen zouden worden in de verdere planvorming (146).
EZ, Tennet en de Vrom-inspectie wezen de gemeente op de op 22 mei 2009 in procedure
gebrachte startnotitie m.e.r. ten behoeve van het rijksinpassingsplan (bestemmingsplan op
Rijksniveau, vanwege nationaal belang) voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding, die
TenneT voornemens was te realiseren om de in Borssele geproduceerde elektriciteit te
transporteren naar de landelijke 380kV-ring. Het plangebied van het windturbinepark was geheel
gelegen in het zoekgebied voor een nieuwe hoogspanningverbinding en relatie tussen deze
grootschalige ruimtelijke ontwikkeling en het windpark Kreekrak / Spuikanaal ontbrak in het
ontwerpbestemmingsplan. Gesteld werd dat, hoewel het exacte tracé van de
hoogspanningsverbinding nog niet bekend was, met de komst van het windturbinepark de
realisatie van een nieuwe verbinding in extreme mate bemoeilijkt zou worden. Om te kunnen
streven naar een zo optimaal mogelijke projectrealisatie voor zowel het windturbinepark als de
hoogspanningsverbinding werd door de actoren aangedrongen op overleg met de initiatiefnemers,
provincie Zeeland en de gemeente Reimerswaal.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze vond overleg plaats met de betrokken instanties en
de initiatiefnemers van het windturbinepark (138). Uiteindelijk bleek het mogelijk om de
"kruising" van de 380kV-hoogspanningsverbinding met het windturbinepark te waarborgen in het
ontwerpbestemmingsplan, zonder de flexibiliteit van het bestemmingsplan los te laten. Een
oplossing in de vorm van het fixeren van de posities van (enkele van) van de windturbines zou
niet alleen de flexibiliteit, die in het bestemmingsplan primair ten behoeve van het
windturbinepark was ingebouwd beperken, maar ook de flexibiliteit die nodig was ten behoeve
van de 380kV-hoogspanningsverbinding. Ook voor de hoogspanningsverbinding was het precieze
tracé nog niet bekend en waren verschillende alternatieven mogelijk. Ten behoeve van de te
behouden c.q. gewenste flexibiliteit, zowel voor het windturbinepark als voor de 380kVhoogspanningsverbinding, is vervolgens gezocht naar een oplossing binnen de al in planregeling
opgenomen "nadere eisen-regeling". De initiatiefnemers hadden geen problemen met deze
oplossing, omdat verkennende detailleringen uitwezen dat voor elk van de in studie zijnde tracéalternatieven voor de hoogspanningsverbinding via (een) geringe verschuiving(en) een oplossing
mogelijk werd geacht met behoud van het gewenste aantal en type molen.
In haar zienswijze van de ZMF tot slot gaf de milieuvereniging aan het te betreuren dat de
gemeente verdere landschapscompensatie niet wenselijk achtte (145). De ZMF was geenszins van
plan was om de plannen te dwarsbomen, maar stelde op zoek te zijn naar een win-win situatie
door versterking van windenergie én landschap. Hiervoor werd een concreet initiatief
aangedragen. Voorgesteld werd om de solitaire turbine, die was gelegen aan de voet van de
Brabantse wal (gemeente Woensdrecht) bij een agrarisch bedrijf te verwijderen om daarmee de
landschappelijke kwaliteit van dat gebied te verbeteren. De windturbine werd geëxploiteerd door
één van de agrariërs, die ook deelt uitmaakte van het consortium aan initiatiefnemers voor het
windpark langs het Spuikanaal. Als het opruimen van die molen werd gekoppeld aan de
uitvoering van het windpark Kreekrak/Spuikanaal, was de verwachting van de ZMF dat het
draagvlak van die ontwikkeling bij de achterban en anderen zou kunnen worden vergroot. Naar
aanleiding van de ingebrachte zienswijze werd door de initiatiefnemers onderzocht of er
mogelijkheden waren om de bedoelde windturbine ter plaatse op te ruimen. Zij stelde dat de
financieel-economische aspecten van zo'n ingreep feitelijk overigens slechts realistisch was,
wanneer elders herplaatsing/vervanging mogelijk zou zijn. De zoektocht van de initiatiefnemers
leidde tot een intentieovereenkomst tussen de eigenaar van de solitaire turbine in kwestie en
energiebedrijf Delta om de molen in kwestie te verplaatsen/vervangen naar het windturbinepark

183

Anna Mariapolder. Daarin waren nog niet alle posities ingevuld en was planologisch nog ruimte
voor een extra turbine. Het gemeentebestuur schreef dat onderzoek van harte te ondersteunen en
dat waar mogelijk te faciliteren; een verdergaande toezegging deed de gemeente niet, omdat deze
vorm van compensatie onmogelijk als zodanig aan (de vaststelling van) het bestemmingsplan
gekoppeld kon worden (138).
Ruim een jaar later na het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan werd op 29
juni 2010 de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan Buitengebied 6e herziening
Windturbinepark Kreekraksluizen-Spuikanaal besproken in de opiniërende raadsvergadering van
Reimerswaal. De gemeenteraad bleek tevreden te zijn over de uitkomst van het mediationtraject.
Het CDA bleef zich, evenals in eerdere vergaderingen, uitspreken tegen de uitbreiding van het
windpark ten zuiden van de A-58. Samen met de SGP en de ChristenUnie – en daarmee een ruime
meerderheid in de raad (12 van de 19 zetels) – werd er in de raad een duidelijk standpunt tegen
verdere windenergie-ontwikkeling in de gemeente uitgesproken. Met name landschappelijke
argumenten en de subsidie-afhankelijkheid van windenergie lagen ten grondslag aan dat
standpunt. Ook het argument van evenredigheid: “de bijdrage van opwekking van duurzame
energie moet evenredig zijn aan de provinciale doelstelling voor windenergie-ontwikkeling” en
het argument van alternatieven: “de afweging tussen windenergie en andere vormen van
duurzame energie-opwekking ontbreekt en als die afweging wel zou plaats vinden zijn wellicht
andere alternatieven (met name zonne-energie) interessanter” maken onderdeel uit van de
framing ten aanzien van toekomstige windenergie-ontwikkeling binnen de gemeentegrenzen.
Verder spraken een aantal partijen hun voorkeur uit voor een alternatieve kleurstelling, dan de
matwitte kleurstelling die in het MER in het MMA naar voren was gekomen. Ambtelijk werd
aangegeven dat de kleurstelling van molens in overleg met de welstandscommissie – in de
procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning - werd vastgesteld. Gesteld werd dat
kleurstelling geen onderwerp was voor het college om af te dwingen in het bestemmingsplan. Bij
de welstandscommissie was er overigens geen groot enthousiasme over afwijkende kleurstellingen,
zoals groene schakeringen of rode wiektippen. In de besluitraad van 12 juli 2010 werd het
bestemmingsplan met een ruime meerderheid definitief vastgesteld en werden alle ingediende
zienswijzen ongegrond verklaard (147). Tegen dat besluit werd door geen van de betrokken
actoren beroep bij de Raad van State ingesteld. Ook tegen de bouw- en milieuvergunning, die door
de gemeente in het najaar van 2010 werden verleend, werden geen procedures aangespannen door
derde betrokkenen aangespannen (148).
Windturbinepark Fredericapolder, Zimmermanpolder en Mairepolder, 2003-2007
In 2006 namen een drietal grondeigenaren (2 agrariërs en 1 tuinder) in de betreffende polders het
initiatief tot een grootschalig windpark (32 of 28 molens van resp. 2 of 3 MW vermogen per stuk).
Eerder al had de agrariër uit de Mairepolder geprobeerd een kleinschalig initiatief met 4
windturbines te ontwikkelen in diezelfde polder in 2003, dat vanwege de strijdigheid met het
bestemmingsplan Buitengebied, ambtelijk was afgehouden (149). Ook na het inspreken in de
raadsvergadering in de lente van 2004 – dezelfde vergadering waarin de gemeenteraad het college
de opdracht gaf medewerking te verlenen aan het initiatief langs de westkant van het Bathse
Spuikanaal, en er dus duidelijk werd dat de gemeente in bepaalde gevallen wel degelijk
welwillend was tegenover nieuwe windenergieprojecten - gaf de raad omwille van
landschappelijke redenen geen voorstander te zijn voor de bouw van 4 windturbines in de
Mairepolder (112). Voor het nieuwe en grootschaligere plan werd aan adviesbureau Ecofys
opdracht verleend om een globale inrichtingsschets op te stellen. De verwachting bij de
initiatiefnemers was dat de gemeente Reimerswaal mogelijk wel medewerking zou willen
verlenen aan een grootschaliger initiatief, zeker als daar gunstige nevenvoorwaarden aan
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verbonden zouden worden voor de inwoners van Reimerswaal (150). Met instemming van het
college en kennisgeving aan de gemeenteraad werd het plan onder mandaat door het ambtelijke
apparaat in maart 2006 wederom afgewezen vanwege de strijdigheid met zowel het gemeentelijke
beleid (bestemmingsplan Buitengebied) als het provinciale beleid (ontwerp-omgevingsplan) (151).
De gemeente onderbouwde die afwijzing met landschappelijke argumenten. Het realiseren van
het grote aantal windturbines in de genoemde polders zou het open landschap enorm aantasten,
omdat de molens met een tiphoogte van 125 à 135 meter te zien zouden zijn. Verder werd
aangegeven dat er binnen de grenzen van de gemeentelijke grenzen van Reimerswaal geen ruimte
meer was voor de realisatie van een dergelijk grootschalig windpark. Er werd richting de
initiatiefnemers gemotiveerd aangegeven waarom er voor de zuidelijke uitloper van het windpark
Kreekrak/Spuikanaal een uitzondering was gemaakt op het gemeentelijke beleid. Vanwege de
visuele aansluiting van dat plan op het bestaande windpark aan de Kreekraksluizen zou er één
nieuw concentratiegebied ontstaan, in lijn met het provinciale beleid. Een achterliggende reden
van zowel provincie als gemeente om tegen dit initiatief te zijn, was van strategische aard. Het
plan werd als een bedreiging gezien voor de concentratiegedachte en de ontwikkeling van het
relatief dichtbijgelegen grootschalige windpark Kreekrak Spuikanaal. De angst was dat bij
medewerking aan beide initiatieven het dorp Rilland, daar tussen in gelegen, massaal in opstand
zou komen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2006 was er een nieuwe wethouder
ruimtelijke ordening en was ook de gemeenteraad in samenstelling gewijzigd. Daarmee zagen de
initiatiefnemers opnieuw mogelijkheden voor het verkrijgen van planologische medewerking aan
de plannen. Ondanks de eerdere afwijzingen bleken de wethouder en diverse fracties van partijen
in de gemeenteraad bereid om het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers. Als gevolg van het
gesprek met de initiatiefnemers nam de wethouder contact op met de gedeputeerde voor
ruimtelijke ordening van de provincie Zeeland (152). De gedeputeerde meldde dat het provinciaal
bestuur geen medewerking wilde verlenen aan het wijzigen van het provinciale ruimtelijke beleid
uit het Omgevingsplan, voor het windpark op de voorgestelde plaats. Dat werd in november 2006
gecommuniceerd richting de initiatiefnemers; het college zag om die reden geen mogelijkheden
voor het realiseren van een windpark op de voorgestelde locatie.
Ondanks dat bericht lieten de initiatiefnemers het er niet bij zitten. Verschillende fracties hadden
de deur op een kier opengehouden richting de initiatiefnemers. De CDA-fractie had verzocht om
visualisaties van het windpark. De PvdA was welwillend om het plan opnieuw in overweging te
nemen (152). Adviesbureau Ecofys werd opdracht gegeven om vanuit een drietal gezichtspunten
visualisaties te maken van het windpark. In december 2006 werd de gemeente verzocht om het
plan te mogen presenteren in een toekomstige opiniërende gemeenteraadsvergadering (153).
Tevens besloten de initiatiefnemers in deze periode om extra draagvlag te creëren door – met het
besef dat de inwoners van Reimerswaal in meer of mindere mate last zullen hebben van het park –
ook alle inwoners van de gemeente mee te laten profiteren van het park. Voorgesteld werd om alle
inwoners een korting te geven van 20% op de elektriciteitsrekening (vaste kale kilowattuurprijs,
excl. belastingen en transportkosten), gegarandeerd voor 15 jaar. Daarvoor zou de samenwerking
worden gezocht met een energieleverancier. Ook de gemeentelijke organisatie zou kunnen
rekenen op compensatie. Voorgesteld werd om jaarlijks de gemeente een bijdrage van 50.000 euro
te doen toekomen, gedurende de eerste 15 jaar van het windpark, die de initiatiefnemers graag
besteed zouden zien aan extra milieubeschermende maatregelen.
Ondanks deze financiële toezeggingen reageerde de agendacommissie met een afwijzing (153). De
agendacommissie achtte een presentatie in de opinieraad niet zinvol, omdat er vooralsnog geen
mogelijkheden leken te zijn voor het voorzetten van de plannen. Daarbij werd verwezen naar de
eerdere afwijzing van het college. De spelregel was dat er doorgaans uitsluitend voorstellen van
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het college, danwel initiatiefvoorstellen vanuit de raad, geagendeerd werden voor de opinieraad.
Andere spelregel was dat geagendeerde onderwerpen moeten aansluiten bij de bevoegdheden van
de gemeenteraad. Omdat gemeentelijke ondersteuning van het plan mede afhankelijk was van
hogere overheden, aldus de agendacommissie, werd niet voldoende aan die spelregel voldaan.
De afwijzing van de agendacommissie had tot gevolg dat de initiatiefnemers de visualisaties
toezonden aan het college (154). Volgens de initiatiefnemers maakten de visualisaties duidelijk dat
er geen sprake was van open landschap in de polders waar de molens zouden moeten komen te
staan. Er was uitgegaan van molens met een masthoogte van 100 meter, hoewel er bereidheid was
om de masthoogte te beperken tot 80 meter. Het college nam kennis van de visualisaties en
stuurde deze door naar alle fracties van de gemeenteraad (155, 156). De visualisaties leidde niet tot
een herzien standpunt van het college, noch tot dusdanig veel steun bij een raadsfractie dat
agendering in een volgende opinieraad volgde.
Die uitkomst zorgde voor een strategiewijziging bij de initiatiefnemers. Het idee werd opgevat om
via de lokale bevolking steun te verkrijgen voor het initiatief, hetgeen geschiedde in april 2007,
toen er ruim 6.000 brieven per post op naam werden verstuurd naar adressen binnen de gemeente
(157). In deze brief werden bewoners gevraagd hun steun te betuigen aan het windpark. In ruil
daarvoor werd er – bij het doorgaan van het windpark – de al eerder aan het gemeentebestuur
kenbaar gemaakte korting beloofd van 20% op de toentertijd gemiddelde ‘kilowattprijs’, 15 jaar
lang en 15 jaar vast. In de brief beschreven de initiatiefnemers dat het plan in strijd was met het
provinciale beleid en dat zij ervan overtuigd waren dat als de inwoners van Reimerswaal zich in
grote meerderheid achter de plannen zou scharen, de provincie wel serieus naar de plannen zou
willen kijken. Ook de mensen die het niet eens waren met de plannen, werd gevraagd te reageren.
Dat deed onder andere de Stichting behoud leefbaarheid Bathpolders – een lokale vereniging die
was opgericht naar aanleiding van een grootschalig glastuinbouwcomplex in de nabij gelegen
Bathpolder. Mede vanwege het feit dat één van de initiatiefnemers een tuinder was, met een
aantal kassen in dat gebied, werd een negatieve reactie verstuurd naar de gemeente, als ook naar
de media, waarin dat bericht werd opgepakt (158, 159, 160). De stichting argumenteerde dat het
zwak was van de ondernemers om op deze wijze zieltjes te winnen voor een project dat de horizon
zou vervuilen en vogels zou doen sneuvelen. Het gebruik van windturbines voor het opwekken
van duurzame energie door een glastuinder werd omschreven als een flater, gezien het
energieverspillende karakter in de tuinbouw zelf (70% van de energie die wordt gebruikt gaat
verloren door het glasdak), aldus de stichting.
De actie van de ondernemers had geen wijziging in het gemeentelijk, noch het provinciale beleid
tot gevolg. Eind april werd er weliswaar weer gesproken met de initiatiefnemers op het
provinciehuis te Middelburg, waarbij zowel de gedeputeerde als de wethouder van de gemeente
Reimerswaal aanwezig waren (160). De reactie was afwijzend, zowel van de provincie als de
gemeente. Het concentratiebeleid van de provincie op 4 locaties was leidend en daar hadden
Provinciale Staten zich al meerdere malen nadrukkelijk over uitgesproken. Ook de gemeenteraad
was unaniem tegen. Pas als de staten, danwel de gemeenteraad, het plan zouden ondersteunen,
waren de bestuurders bereid om het beleid te heroverwegen (161). Uiteindelijk ontvingen de
initiatiefnemers ruim 1100 positieve reacties op de verzonden brief. 42 inwoners hadden te
kennen gegeven tegen de plannen te zijn. De wethouder gaf aan daar niet van onder de indruk te
zijn: “Ik hou dat gebied lekker open. De vele populieren zouden het zicht op de molens ontnemen,
maar ik heb nog nooit populieren van 80 meter gezien”, aldus de wethouder (162). Een
vervolgactie van de initiatiefnemers kwam niet meer van de grond.
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