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Collegebesluit 

1. de criteria in de beleidsregel toetsingskader kleine windturbines SWF met betrekking tot  
de  hoofdvorm aan te vullen met regel(s) over de maximaal toegestane verhouding 
ashoogte/rotordiameter zoals genoemd in dit collegevoorstel; 

2. op basis van artikel 2, lid 3 sub a van de ‘Inspraakverordening Súdwest-Fryslân’ geen 
inspraakprocedure van toepassing te verklaren op deze kleine wijziging van het beleid; 

3. gelet op de beleidsaanpassing genoemd onder 1, af te wijken van het welstandsadvies voor  
de aanvraag omgevingsvergunning OV20220782 (kleine windturbine perceel Schuilenburg 7, 
Hindeloopen); 

4. de raad te informeren over het besluit onder 1 middels actieve info. 
 

Toelichting/achtergrond 

Op 3 maart heeft de raad het paraplubestemmingsplan ‘Súdwest-Fryslân – kleine windturbines’ 
gewijzigd vastgesteld. Daarnaast heeft de raad besloten een positief advies af te geven voor de 
beleidsregel toetsingskader kleine windturbines Súdwest-Fryslân met dien verstande dat voor 
agrarische bedrijven, die zich aan de rand van de 1500 meter bevinden, maatwerk geleverd. De 
cursieve tekstgedeelte komt voort uit een amendement dat unaniem door de raad is aangenomen.   
Het college heeft op 22 maart het hiervoor genoemde toetsingskader vastgesteld conform het 
besluit van de raad. Met de raad is verder afgesproken dat wanneer het college wijzigingen 
aanbrengt in het toetsingskader, de raad hierover via actieve info wordt geïnformeerd.  
 
Begin april is gestart met de vooroverleggen in de vorm van ‘erfturbinetafels’. Bij de 
erfturbinetafels geldt het toetsingskader als leidraad. Ook de voortoets op welstand maakt daar 
onderdeel vanuit. In het toetsingskader en de welstandsnota zijn criteria opgenomen over de 
hoofdvorm van de kleine windturbine. In beide documenten is echter geen concrete eis opgenomen 
over de verhouding ashoogte/rotordiameter van een kleine windturbine. In die gevallen bepaalt de 
welstandscommissie Hús en Hiem of er sprake is van een goede verhouding. Hús en Hiem is van 
mening dat de maximale rotordiameter van een kleine windturbine niet groter mag zijn dan 14 m 
wil er sprake zijn van een goede verhouding ashoogte/rotordiameter.  
 
Tijdens de erfturbinetafels is gebleken dat er een aantal agrariërs zijn die een kleine windturbine 
willen plaatsen met een rotordiameter van ongeveer 16 m. Deze grotere rotordiameter levert meer 
kWh op. Voor een aantal agrariërs past deze extra energieopbrengst beter bij de energiebehoefte 
van hun bedrijf.  
 
 



 

 

Het college heeft besloten om de regels in het toetsingskader te verduidelijken door de voorwaarde 
op te nemen dat wil er sprake zijn van een goede verhouding ashoogte/rotordiameter, de 
rotordiameter niet meer mag bedragen dan 16 m. Voorwaarde daarbij is dat de opbrengst van de 
kleine windturbine niet mag leiden tot een financieel verdienmodel. Overeenkomstig provinciaal 
beleid moet de energiebehoefte van een agrarisch bedrijf en de opwek van de kleine windturbine in 
balans zijn.  
Deze aanpassing brengt niet alleen ruimtelijk gezien voordelen met zich mee, maar ook qua kosten 
en energieopbrengst. Alternatief voor een agrariër voor één ‘zwaardere (rotordiameter 16 m)’ 
kleine windturbine is het plaatsen van meerdere ‘lichtere’ kleine windturbines.  
Ruimtelijk gezien is de impact van één ‘zwaardere’ kleine turbine minder groot dan de impact van 
meerdere ‘lichtere’ kleine turbines. In het geval van één windturbine is er sprake van minder 
opgaande en draaiende objecten in het landschap hetgeen een rustiger beeld schept. Met 
betrekking tot de energieopbrengst geldt, hoe langer de wieken, hoe meer energie-opwek mogelijk 
wordt, met daarbij in verhouding lagere aanschafkosten voor de agrariër.  
 
Bijkomend voordeel is dat Hús en Hiem aanvragen aan het gewijzigde toetsingskader zal toetsen en 
er in voorkomende gevallen geen sprake meer zal zijn van strijd met welstand.  
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