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Commentaar en verwerking 

Zijn de aangegeven zandwinningen voldoende voor de aanleg 
van wegen, industrie en woningen in de komende jaren of zijn 
er nieuwe nodig? En zo ja, waar komen die? 

Aanwijzing van nieuwe primaire zandwinningen zijn niet te verwachten. 
Indien de aanleg van grote infrastmcturele werken rond de stad Groningen 
daar aanleiding toe geeft wordt gedacht hierin te voorzien door projecten 
waarbij 'werk met werk' wordt gemaakt. 
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40. Energiebesparing en schone energie 

Klimaat en energie 

Temgdringen van de uitstoot van CO2 is een belangrijke stap om 
het broeikaseffect te bestrijden. Wij verzoeken met klem om de 
ambitie uit het voorontwerp-POP (binnen 20 jaar evenwicht 
tussen uitstoot en vastlegging van CO2) weer op te pakken als 
provinciale inzet. We zijn d[ep teleurgesteld over de duidelijke 
afzwakking van het beleid in het ontwerp-POP. 

Het interimbeleid en de streekplanherziening voor windenergie 
zijn niet volgens de afspraken, die zijn gemaakt in de vergadering 
van provinciale staten op 11 febmari 1998. Afgesproken is nieuw 
beleid hiervoor in het POP op te nemen. 

Windturbines moeten niet solitair, maar in clusters en buiten de 
woonkemen worden geplaatst. 

Mogelijkheden voor initiatieven op het gebied van windenergie 
moeten worden opengehouden en niet worden beperkt tot de op 
de kaart begrensde gebieden. Daarbuiten moet plaatsing van 

De doelstelling die wij voor CO2 hebben opgenomen is ambitieus, maar wel 
realistisch. Ambitieus omdat het geen twijfel leidt dat het bereiken van de 
Kyoto-afspraken een forse inspanning vraagt van ons allen. Een evenwichts-
doelstelling is vooralsnog niet realistisch. Uit nader onderzoek dat wij heb
ben laten verrichten blijkt dat voor een evenwichtsdoelstelling de CO2-
reductie vijf keer hoger moet liggen dan de Kyoto-doelstelling. Deze even
wichtsdoelstelling zullen wij dus niet laten temgkeren in het POP. 

Provinciale staten hebben het noodzakelijk geacht om tijdig beleidsmaatre
gelen te nemen, waarmee aantasting van het landschap door windturbines 
kan worden tegengegaan. Dat is gebeurd bij de vaststelling van de streek
planherziening 'Plaatsing windturbines' op 5 juli 2000. In het POP is daama 
beleid voor windenergie in brede zin opgenomen. 

Uit de tekst onder Windenergie op blz. 64 kan worden afgeleid, dat ook wij 
geen voorstander van solitaire windturbines zijn. Wij streven naar clustering 
op grootschalige windparken. Daarbuiten mogen alleen turbines worden 
geplaatst met een ashoogte van maximaal 15 meter, waardoor geen versto
ring van het landschap optreedt. 

Wij achten een beperking van de ashoogte van windturbines buiten de wind
parken en een begrenzing van die parken noodzakelijk om het landschaps
beeld te beschermen tegen verstoring. 
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alleenstaande windturbines en ook ontwikkeling van grootschali

ge windparken mogelijk zijn. 
Het opwekken van windenergie in open gebied is efficiënt en 
hoeft niet alleen op bedrijventerteinen als industriële activiteit 
plaats te vinden. Solitaire windturbines zullen het landschap niet 
ontsieren. 
Het is onbegrijpelijk dat Veendam is aangewezen als uit te wer

ken gebied voor windenergie. Er moet een zoekgebied worden 
opgenomen voor windturbines aan de zuidkant van Nieuwe 
Pekela in de richting van Stadskanaal. 
Het onderzoek naar mogelijkheden voor windenergie bij Delfzijl 
en Eemshaven is ontoereikend. Het POP biedt geen altematieven 
voor het geval grootschalige locaties niet haalbaar mochten 
blijken. 
Er is te weinig en te eenzijdig overleg met partners over winde

nergie gevoerd. 

Onduidelijk is of de locatie voor een windmolenpark een be

staande of een toekomstige situatie betreft. De legenda van kaart 
1 geeft daarover geen duidelijkheid. 
Ook in Lauwersoog moeten mogelijkheden worden geboden voor 
plaatsing van windturbines. 

Bouw van windturbines op of tegen industrieterteinen verkleint 
de geluidsmimte voor bedrijven. Tevens wordt extra mimte in 
beslag genomen door te reserveren veiligheidszones. Windparken 
nabij industrieterteinen kunnen een optie zijn mits voldoende 
ontwikkelingsruimte voor bedrijven overblijft en de geluidscon

touren niet ingeperkt worden. 
Er wordt bezwaar gemaakt tegen het zoekgebied voor windturbi

nes bij Veendam vanwege de miljsutechnische bemerkingen die 
de turbines aan het bedrijfsleven opleggen. 

Uit oriënterend onderzoek is de locatie bij Veendam als potentieel geschikt 
naar voren gekomen. Dat geldt vooralsnog niet voor een eventuele locatie 
ten zuiden van Nieuwe Pekela. Wij sluiten overigens niet uit dat, afhankelijk 
van de resultaten van de planuitwerking, in de toekomst andere locaties dan 
de thans geselecteerde in overweging zullen worden genomen. 
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de geselecteerde locaties voldoende zijn 
voor de opgave in de komende jaren. Een bredere oriëntatie is eventueel pas 
aan de orde als onverhooplinnrht blijken dat dilj(^ephet geval is. 

"Bij de voorbereiding van het ontwerpPOP is, parallel aan de voorbereiding 
van de streekplanherziening 'Plaatsing windturbines', met meerdere partijen 
diverse keren overleg gevoerd over wensen en (on)mogelijkheden voor win

denergie. 

Alle locaties voor windmolenparken op kaart 1 omvatten zowel gebieden 
waarin al windturbines staan als toekomstige uitbreidingen daarvan. De 
legenda maakt hierin dus ook geen onderscheid. De locatie bij Lauwersoog 
is relatief klein en op de kaart moeilijk zichtbaar. De in tekst onder Winde

nergie op blz. 64 genoemde mogelijkheden buiten Delfzijl en de Eejnshaven 
gelden echter ook voor Lauwersoog. 

De nader uit te werken locatie bij Veendam is uit oriënterend onderzoek als 
potentieel geschikt naar voren gekomen. Bij de uitwerking zullen onder 
meer de gevolgen van het plaatsen van windturbines voor natuur, milieu en 
landschap in beeld worden gebracht. 
Wij zien het opwekken van windenergie als een industriële activiteit. Het is 
daarom logisch om windturbines op of nabij bedrijventerteinen te plaatsen. 
Milieutechnisch worden windturbines benaderd als elke andere vorm van 
bedrijvigheid. Als bedrijventerreinen fysiek vol raken of wanneer de milieu

gebmiksmimte op raakt, dient zich een nieuwe situatie aan, waar dan een 
passende oplossing voor zal worden gezocht. 
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In algemene zin wordt bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid 
om windturbines ook ver landinwaarts op of bij industrieterreinen 
te plaatsen. Bedenkingen worden geuit tegen het vrijlaten van de 
ashoogte van windturbines op industrieterreinen. De hoge turbi

nes leiden tot blijvende aantasting van mst, mimte en landschap. 
Vanwege de aantasting van het landschap wordt specifiek_be

zwaar gemaakt tegen het zoekgebied voor windturbines bij 
Veendam en tegen het toekomstig windmolenpark ten zuiden van 
Delfzijl 
Met de bestaande windparken kan blijvend worden voldaan aan 
de provinciale bijdrage aan de opwekking van duurzame energie. 

Meer mogelijkheden worden gevraagd voor deelname van parti

culieren en kleinere groeperingen in windmolenparken. De mimte 
voor participatie is nu te beperkt door de bescherming van het 
Waddengebied, door de machtspositie van Essent/Koop (die 
participatie afwijzen) in de aangewezen gebieden en door de 
lange inspraakprocedures. Er wordt voor gepleit gemeenten te 
verzoeken een gebied te ontwikkelen waar door particulieren 
geïnvesteerd kan worden in windenergie. 

De status van de toekomstige locaties en uitwerkingsgebieden 
voor windmolenparken is niet duidelijk. Evenmin is duidelijk of 
daamaast elders nog zoekruimte is. 

Commentaar en verwerking 

Om aantasting van milieu en landschap tegen te gaan hebben wij gekozen 
voor concentratie van windturbines op enkele daarvoor (potentieel) ge

schikte locaties. Wij denken hier op een aanvaardbare wijze deze schone 
vorm van energie te kunnen opwekken. 
Gelet op de aanwezige landschappelijke waarden bestaan naar onze mening 
geen bezwaren tegen het toekomstig windmolenpark ten zuiden van Delfzijl. 
De locatie is al in 1994 op de streekplankaart aangegeven. Op grond van 
nadere studies en planvorming kan in het POP inmiddels een concretere 
begrenzing van het toekomstig windmolenpark worden gegeven. 
De nadere uitwerking voor het gebied bij Veendam moet onder meer duide

lijk maken wat daar de gevolgen voor het landschap zijn. 
Wij vinden het te gewaagd om te stellen dat met de bestaande windparken 
blijvend kan worden voldaan aan de provinciale bijdrage aan de opwekking 
van duurzame energie. 

Wij zijn voorstander van participatie van particulieren en kleinere groepe

ringen in windmolenparken. Wij kunnen hiervoor in het POP echter geen 
regels stellen. Participatie zal alleen geregeld kunnen worden in overleg 
tussen betrokken partijen. 
Het per gemeente ontwikkelen van windparken wijzen wij af. Dit leidt tot 
spreiding van windturbines over de provincie, terwijl wij juist kiezen voor 
concentratie op enkele locaties om het landschap te beschermen tegen ver

storing. 

Op de windmolenparken bij Delfzijl en de Eemshaven en op een kleinere 
locatie te Lauwersoog bevinden zich reeds windturbines en/of zijn uitbrei

dingsplaröTCÜ in voorbereiding. Daamaast zijn ten zuiden van de Eemshaven 
en ten oosten van Veendam uitwerkingsgebieden aangegeven, die op basis 
van oriënterend onderzoek potentieel geschikt zijn gebleken om als wind

molenpark te worden ingericht. Hier is echter in eenformelg^plaoujtwerking 
nader onderzoekjiodig omJot^n_concrete begrenzing en aanwijzing als 
windmolenpark te komen. Buiten de hiervoor genoemde gebieden mogen 
alleen windturbines met een ashoogte tot 15 meter worden geplaatst. 
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Gewezen wordt op nut en noodzaak van het betrekken van lokaal 
bestuur en burgers bij de voorbereiding van plannen voor het 
opwekken van windenergie. Gevraagd wordt in een vroeg stadi
um te worden betrokken bij ontwikkelingen inzake windenergie. 

De provincie voldoet met het voorgenomen beleid mimschoots 
aan de afspraken met het Rijk. Niettemin wordt geadviseerd om 
op landschappelijk weinig kwestbare plaatsen (bijv. bedrijventer
reinen) mimte open te laten voor kleinschalige initiatieven en/of 
meer zoekmimte voor windmolens aan te geven. 

De Emmapolder moet deels als zoekgebied voor windenergie 
worden aangemerkt. Uitbreiding tot aan het gasstation past bij 
eerdere opvattingen om het tussengebied als industrietertein te 
bestemmen en vermimt de technische en economische mogelijk
heden voor optimalisatie van de Eemshaven voor de toepassing 
van windenergie. 

Gevraagd wordt het uitwerkingsgebied voor windenergie bij de 
Eemshaven aan te duiden als 'toekomstige, grootschalige, aan de 
landbouw gerelateerde bedrijvigheid tevens glastuinbouw'. De 
aanduiding 'uitwerking windmolenpark' kan worden geschrapt 
daar vergroting van de capaciteit niet moet worden gezocht in 
kwantiteit (meer molens) maar in kwaliteit (betere en hogere 
molens). Er is bovendien nog geen besluit van de gemeenteraad 
van Eemsmond over het gemeentelijk beleid voor windenergie. 

De geschetste mogelijkheden voor plaatsing van windmolens 
worden te beperkt geacht. In het gebied ten noorden van Spijk en 

Commentaar en verwerking 

Wij vinden betrokkenheid van het lokaal bestuur en andere betrokkenen van 
groot belang. Dat is ook gebleken bij de voorbereiding van het windenergie
beleid in de afgelopen maanden. Zodra de planuitwerking voor windmolen
parken daartoe aanleiding geeft zullen wij betrokkenen benaderen. 

Ons beleid is gericht op concentratie van windturbines binnen enkele groot
schalige windmolenparken om aantasting van het landschap tegen te gaan. 
Het bieden van mimte voor kleinschalige initiatieven en/of het aangeven van 
zoekgebieden buiten die parken zou daarmee strijdig zijn. Wel ondersteunen 
wij participatie van particulieren en kleinere groeperingen in de aangeduide 
windmolenparken. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de thans geselecteerde 
locaties voldoende capaciteit bieden, maar sluiten niet uit dat in de toekomst 
nog andere locaties in overweging zullen worden genomen. 

Wij hebben in de Emmapolder alleen het gedeelte met bestaande windturbi
nes aangeduid als 'windmolenpark'. Het is niet onze bedoeling om dat gebied 
uit te breiden. Bij de uitwerking van het gebied aan de zuidkant van de 
Eemshaven zullen wij de Eemshavenweg als westelijke grens hanteren. De 
plankaart zal daarop worden aangepast. 

Verwerking: Op kaart 1 de aanduiding 'uitwerking windmolenpark' bij de 
Eemshaven ten westen van de Eemshavenweg laten vervallen. 

Wij gaan er vooralsnog niet vanuit dat de bestaande en toekomstige wind
molenparken op kaart 1 voldoende zijn om ook in de toekomst onze bijdrage 
aan de opwekking van duurzame energie te kunnen leveren. Daarom hebben 
wij onder meer bij de Eemshaven gebieden aangegeven, waarvoor nader 
onderzoek naar de geschiktheid voor plaatsing van windturbines zal worden 
gedaan. De zeer globaal begrensde uitwerkingsgebieden zijn gekozen op 
basis van een provinciebrede oriëntatie, waarbij eventuele lokale besluit
vorming over windenergie geen rol heeft gespeeld. 

Wij zijn niet van mening dat de op kaart 1 aangegeven gebieden te beperkte 
mogelijkheden scheppen. De grenzen van de uitwerkingsgebieden achten wij 
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Bierum worden enkele initiatieven ontwikkeld voor kleinschalige 
clusters van windmolens. Dit verdient ondersteuning en hoort niet 
op voorhand te worden uitgesloten. Mede gezien de ligging van 
de initiatieven wordt erop aangedrongen om het zoekgebied rond 
de Eemshaven in zuidoostelijke richting te vergroten. 

Voorgesteld wordt om het op kaart 1 aangeduide windmolenpark 
bij Delfzijl westelijk, oostelijk en noordelijk (langs het Zeeha

venkanaal) van het industriegebied uit te breiden omdat die 
locaties momenteel in studie zijn. Ook de locaties Schermdijk en 
Oterdummerdijk moeten worden aangegeven als windmolenpark 
omdat hier momenteel een windmolenpark wordt ontwikkeld. 

Commentaar en verwerking 

niet hard en de nadere bestudering dient zich beslist niet op een te klein ge

bied toe te spitsen. Wij betwijfelen of de uitwerking ten zuiden van de 
Eemshaven zich dient uit te breiden naar Spijk en Bierum. Wij gaan er dan 
ook vooralsnog van uit dat dit niet in de nadere uitwerking kan worden be

trokken. Wij hechten sterk aan plaatsing op of grenzend aan een bedrijven

terrein (in dit geval de Eemshaven). 

Vergroting van het windmolenpark nabij Delfzijl naar het westen, oosten en 
noorden vinden wij nog prematuur. De locaties Schermdijk en Oterdummer

dijk zullen wel op de kaart worden aangegeven als windmolenpark. 

Verwerking: Op kaart I de Schermdijk en de Oterdummerdijk te Delfzijl 
aangeven als windmolenpark (bestaand/toekomstig). 

Kernenergie 

R2 Onder verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State 
wordt gevraagd het Waarborgingsbeleid te handhaven. 

In de planologische kembeslissing (PKB) Vestigingsplaatsen voor kem

cenfrales (deel D: Regeringsbeslissing van 1986), die de bijzondere planolo

gische aspecten van elektriciteitsopwekking op basis van kemenergie in 
Nederland behandelt, is de locatie Eems geselecteerd als een van de moge

lijke vestigingsplaats voor een nieuwe kemcentrale. Het gaat hier om het 
EGDterrein (nu EDON) tussen de Eemscentrale en het schakelstation Rob

benplaat in de gemeente Eemsmond. 
Volgens de PKB moet ervoor gezorgd worden dat de geselecteerde locaties 
ook in de toekomst geschikt blijven. Voorkomen moet dan ook worden dat 
zich in de omgeving van een geselecteerde locatie ontwikkelingen voordoen 
die de locatie ongeschikt maken voor vestiging van een kemcentrale (waar

borgingsbeleid). Daarbij gaat het vooral om de bevolkingsomvang en 
dichtheid in een gebied met een straal van 20 kilometer rondom een moge

lijke vestigingsplaats, de afwezigheid van explosiegevaarlijke en toxisch 
gevaarlijke inrichtingen binnen een afstand van drie respectievelijk één ki

lometer van het (voorziene) reactorgebouw en de afwezigheid van een in de 
PKB nader omschreven burgerluchtvaartterrein in de nabijheid van de 
(voorziene) kemcentrale. 

Zienswijzen en commentaar ■ 151 




