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Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie windenergie Stijbeemden 

 

Datum:   7 en 8 november 2018 

Locatie:    Onder d’n Plag en De Berchplaets 

Opgesteld door: Grondeigenaren en REF 

             

 

Beste buren/omwonende, 

De vragen en antwoorden die onderstaand zijn weergegeven zijn is de presentatie avonden ter 

sprake gekomen. We hebben geprobeerd alles zo goed en duidelijk mogelijk op te schrijven. Het kan 

echter zijn dat er mogelijk toch vragen en antwoorden vergeten zijn goed te noteren en dus niet in 

het overzicht staan. Bewaar dit dan voor een later moment of stuur ons een email of bel ons 

persoonlijk. Sommige vragen zijn heel persoonlijk en is het vaak wenselijk om er bij die betreffende 

persoon 1 op 1 op terug te komen. Mocht dit voor u ook gelden laat dit ons dan even weten op 

r.kloet@renewablefactory.com of sjoerds@renewablefactory.com U kunt ons met vragen ook 

rechtstreeks bellen; Ronald Kloet op 06-45362379 en Paul Sjoerds op 06-42559936.  

  

1. Laag frequent trillingen, hoe zit dat? 

Laag frequent trillingen welke worden veroorzaakt door windturbines zijn aan nationale 

regels gebonden. Het gaat om geluid tussen de 4 en 100 Hz. In welke mate hiervan sprake is 

en wat daarvan de effecten zijn zal in een latere fase in detail in kaart gebracht worden zodat 

de effecten door iedereen beoordeeld kunnen worden.   

 

2. Slagschaduw op mijn zonnepanelen, wat is het effect? 

Er zijn nog niet veel gegevens beschikbaar maar er wordt ingeschat dat er maximaal 3% 

opbrengstverlies kan ontstaan. Dit alles is afhankelijk van de afstand van het zonnepaneel tot 

de windmolen. De meest effecten worden verwacht aan de noordzijde van de windturbine 

op een afstand van circa 400 meter. 

 

3. Ik zie het nut niet in van dit plan. Wat is het voordeel eigenlijk?  

Wereldwijd proberen overheden, bedrijven en burgers van het gebruik van fossiele 

brandstoffen af te komen en wordt er op grote schaal aan gewerkt om onze energiebehoefte 

duurzaam in te gaan vullen. Om die reden worden windprojecten en zonprojecten 

(zonnepanelen) aangemoedigd. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame 

energie wordt energietransitie genoemd. Belangrijke drijfveer is tevens dat de CO2 uitstoot 

wordt verminderd wat invloed heeft op de temperatuur huishouding op aarde. Het wind 

initiatief Stijbeemden draagt bij aan deze ontwikkeling.  

 

4. Gaat planschade ook op voor grondeigenaren? 

Iedereen is gerechtigd om een verzoek voor planschade in te dienen bij de gemeente. Wij 

zullen opdracht geven aan een planschadebureau om een indicatie te laten maken. Wij 

verwachten eerder dat woonhuisbezitters in aanmerking komen voor een planschade 

vergoeding dan grondeigenaren. In Nederland geldt dat de eerste 2% van het totale % aan 

planschade geldt als eigen risico. We hebben afgesproken dat in het geval er sprake is van 
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planschade, het windproject uw gehele planschade zal vergoeden (dus ook uw 2% eigen 

risico). 

 

5. Slagschaduw op gewassen hoe zit dat? 

Ons is niet bekend dat er effecten zijn slagschaduw op gewassen. 

 

6. Hebben jullie dit plan overgenomen van Wolff Windenergie?  

Nee. Wolff is ons, de gemeente en verschillende grondeigenaren wel bekend van een aantal 

jaren geleden. 

  

7. Hoe komt de kabel te liggen?  

Het afvoeren van de stroom van windpark wordt via 2 bundels van 3 kabels gedaan op een 

niveau van 10kV. Deze komen op circa 1,5 meter onder de grond te liggen langs voornamelijk 

doorgaande (openbare) wegen. Woonwijken en industrie worden veelal ook middels 10kV 

kabels gevoed en liggen eveneens op 1,5 meter onder de grond.   

 

8. Komt er straling van deze kabels? 

Er ontstaat een veld om kabel als je stroom doorvoert. Van kabels die onder de grond gelegd 

worden op dit spanningsniveau zijn de effecten nihil te noemen. Hoogspanningsmasten 

geven daarentegen wel straling welke effect heeft op bewoners eronder.  

 

9. Wie wordt eigenaar van het park? 

Een project bv wordt eigenaar van de windmolens. Deze wordt hiervoor speciaal opgericht. 

Afspraken (contracten) voor financiering, met gemeente, met omwonende, 

turbineleverancier, grondeigenaren en bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappij worden 

allemaal gemaakt met de project bv. Wie aandeelhouder wordt van de project bv zullen REF 

en grondeigenaren samen bepalen en is ook afhankelijk van welke vereiste van de bank.  

 

10. Hoe zit het met broedvogels? 

Er zal op basis van een ecologisch onderzoek moeten worden onderzocht wat de invloed van 

windmolens in het gebied voor invloed heeft op de broedvogels. Bekend is dat deze veelal op 

lagere hoogte vliegen en zijn meerdere situatie bekend dat broedvogels ongestoord kunnen 

foerageren onder een windmolen. Voor hoger vliegende vleermuizen en bepaalde trekvogels 

kan ongewenste sterfte ontstaan en dient nauwkeurig de aantallen in beeld gebracht te 

worden om hier een zinnige uitspraak over te kunnen doen in het plangebied.   

 

11. Ik heb gelezen dat er een ontwikkelingsafwijking kan ontstaan bij paarden in combinatie 

met windmolens?  

Dit zullen we 1 op 1 met betreffende omwonenden opnemen om dit te bespreken omdat dit 

heel specifiek is.  

 

12. Wat doet het snelweg geluid? 

Geluid cumuleert. Dit wil zeggen dat geluid bij elkaar optelt. Het snelweggeluid komt dus bij 

het geluid van de windturbines. Er zal in latere fase zeer gedetailleerd worden onderzocht 

wat de effecten zijn. Er zullen situaties zijn dat de snelweg te horen is en het windpark niet 

en andersom.  
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13. Wat is het maximale geluidsniveau overdag op de omgeving?  

Geluidsterkte neemt af naar mate de afstand toeneemt. Als de locatie bekend is kan hier dus 

een inschatting van gemaakt worden. Wat het gemiddelde geluidsniveau zal zijn is 

weergegeven in de presentatie maar beantwoord niet de vraag.  

 

14. Hoe werkt het met slagschaduw op paarden? 

Dit zullen we 1 op 1 met betreffende omwonenden opnemen om dit te bespreken omdat dit 

heel specifiek is. Ons is bekend dat de ervaring en theorie uitwijst dat windmolens geen 

significatie invloed hebben op dieren eronder.  

 

15. Hoe lang duurt het bouwen van het windpark? 

Het bouwen van windpark Stijbeemden zal circa 6 maanden in beslag nemen. Het oprichten 

van een windturbine kan in 3 dagen gerealiseerd worden. Met name de fundatie en aanleg 

van kabels neemt het meeste tijd in beslag.  

 

16. Wanneer kan er op z’n vroegst gestart worden met de bouw?  

Wij verwachten januari 2022 dat er op zijn vroegst gestart kan worden met de bouw.  

 

17. Hoe zit het met verlichting op de windturbines? 

Voor kort was het verplicht om knipperend licht op een windturbine te plaatsen indien de 

windturbine hoger is dan 150 m. Het knipperende licht wordt als hinderlijk ervaren en 

tegenwoordig is het knipperende licht niet meer verplicht. Er wordt dan gekozen voor vast 

brandende lichten. De lichten zijn bedoeld om lokaal vliegverkeer (bijvoorbeeld 

reddingshelikopters) te alarmeren.  

 

18. Hoe zit het met CO2 uitstoot tijdens de vervaardiging (maken) van de windturbines? 

Studies wijzen uit dat de CO2 uitstoot die ontstaat doordat tijdens/door de bouw van een 

windturbine binnen 6 tot 9 maanden is terugverdiend.  

 

19. Hoe zit het met trillingen? 

Zie vraag/antwoord 1 

 

20. Hoe kan transparantie worden verkregen dat gemaakte afspraken nagekomen worden? 

Er kan inzicht worden verschaft middels jaarcijfers van de project bv. Daarnaast kunnen er 

periodiek cijfers worden overlegd (bijv. per maand, per kwartaal) als daar behoefte aan is 

(d.a. productie, stilstand, geluidsproductie, opbrengst etc.). De project bv zal alle 

verplichtingen aangaan, heeft het windpark in eigendom en zal alle verantwoordelijkheden 

die het is aangegaan na gaan komen.  

 

21. Kan het project ook groter gemaakt worden? 

In het vervolgtraject is het vereist dat een MER-traject gestart wordt. Hierin wordt 

onderzocht wat de effecten van het windpark op de omgeving zijn. Er kunnen dan ook 

varianten onderzocht worden.   

 

 

 


