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Omschrijving toezegging
a. te kijken of het mogelijk is de suggestie om agrarische bedrijven die overwegen met windturbines te
gaan werken mee te nemen in de pilot energieopslag;
b. te kijken of er een bepaling in de vergunning kan worden opgenomen m.b.t. het opruimen van
windturbines als ze niet meer in gebruik zijn;
c. na te gaan of de motivering van het beschermingsniveau in overeenstemming moet zijn met de uitspraak
van de Raad van State van 30 juni 2021 zoals genoemd in het raadsvoorstel;
d. na te gaan of er onduidelijkheden in het raadsvoorstel staan m.b.t. de afstanden van het
uitsluitingsgebied en deze dan te corrigeren.

Datum schriftelijke reactie
24 februari 2022

Schriftelijke reactie
a. te kijken of het mogelijk is de suggestie om agrarische bedrijven die overwegen met windturbines te
gaan werken mee te nemen in de pilot energieopslag;
Het ligt niet voor de hand om agrarische bedrijven die overwegen met windturbines te gaan werken niet
mee te nemen in de pilot energieopslag.
Wij komen tot deze advisering op basis van de volgende afwegingen:
 In de Klimaatagenda (vastgesteld raad 3 februari 2022) staat dat wij binnen de energietransitie
inzetten op de pijlers Gebouwde Omgeving en Elektriciteit uit het Klimaatakkoord. En niet op pijlers
Bedrijven, Landbouw en Mobiliteit. De raad stelt hierbij dat focus belangrijk is om onze doelen te
halen.
 De opslag van energie bij agrarische bedrijven voor eigen verbruik is technisch eenvoudig. Dit is weinig
innovatief. Een pilot draagt niet bij tot meer inzichten dan die de markt agrariërs nu al kan bieden.
 De energietransitie vraagt veel van de organisatie. Het is daarom belangrijk dat wij effectief met
menskracht omgaan. Een pilot zou zich in onze ogen niet moeten richten op individuele ondernemers.
Effectiever is om in te zetten op woonwijken met buurtaccu’s en smartgrids. In woonwijken zal de
komende jaren het probleem van netcongestie sterk toenemen door de elektrificatie van de
samenleving.
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b. te kijken of er een bepaling in de vergunning kan worden opgenomen m.b.t. het opruimen van
windturbines als ze niet meer in gebruik zijn;
Het bestemmingsplan regelt dat het plaatsen van kleine windturbines is toegestaan mits voldaan wordt aan
het ‘toetsingskader kleine windturbines SWF’. Uitgangspunt bij het opstellen van een bestemmingsplan in
zijn algemeenheid, en dus ook voor dit plan, is dat een vergunning kan worden verleend voor onbepaalde
tijd. Dit brengt met zich mee dat je juridisch niet kan afdwingen dat de windturbine moet worden
afgebroken als deze niet meer in gebruik is.

c. na te gaan of de motivering van het beschermingsniveau in overeenstemming moet zijn met de
uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 zoals genoemd in het raadsvoorstel;
Er is navraag gedaan bij het team Romte van de provincie Fryslân. Het team geeft aan niet bekend te zijn
met de uitspraak en als gevolg daarvan nu niet voldoende kennis van zaken hebben om SWF hierin goed te
kunnen adviseren.

d. na te gaan of er onduidelijkheden in het raadsvoorstel staan m.b.t. de afstanden van het
uitsluitingsgebied en deze dan te corrigeren.
Er staan geen foute afstanden vermeld in het raadsvoorstel. Om het raadsvoorstel te verduidelijken is de
tekst m.b.t. het uitsluitingsgebied aangepast. De alinea’s zijn voorzien van zogenoemde ‘kopteksten’. Zo
wordt bijvoorbeeld aangegeven welke alinea’s gaan over het ‘ontwerp-toetsingskader’ en welke over het
‘aangepaste toetsingskader’ n.a.v. de inspraakreacties.
In het ontwerptoetsingskader wordt gesproken over een afstand van 850-1700 m tot een windturbine van
windpark NHH waarbinnen in overleg met de buren het plaatsen van een windturbine mogelijk is. Dit
rekenprincipe (1700 m = 2 x 850 m) wordt landelijk wel gebruikt om te voorkomen dat bewoners van een
gebied ingesloten kunnen worden door 2 windparken.
Er is hier echter geen sprake van insluiting door 2 windparken. In het aangepaste toetsingskader is er
daarom voor gekozen het uitsluitingsgebied (het gebied waar in het geheel geen kleine windturbines zijn
toegestaan) te vergroten naar 1500 m (en niet naar 1700 m). Er is hier gekozen voor 1500 m omdat deze
afstand een directe relatie heeft met de zogenoemde ‘dorpenregeling’. Dit is een compensatieregeling die
door windpark NHH in het leven wordt geroepen voor de dorpen die binnen een straal van 1500 m van één
van de windturbines van het windpark zijn gelegen.
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