
From: Jilt Sietsma <jilt.sietsma@sietsmabv.nl>
Sent: 8 May 2017 08:01:03
To: info Oude IJsselstreek
Cc:
Subject: energievisie en alternatieven Winterswijk

L.S.,

Hierbij stuur ik ter kennisname door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek een brief met bijlage over de energievisie van de gemeente 

Winterswijk die in ontwikkeling is. Die stuurden wij aan de gemeenteraad van Winterswijk, Aalten en Berkelland. Beide laatstgenoemde 

gemeenten zullen heel direct met de impact van eventuele realisatie van Winterswijkse plannen te maken krijgen. We willen constructief 

bijdragen aan de totstandkoming van een energievisie die optimaal is: balans tussen belangen op het gebied van milieu, energie, financiën-, 

recreatiesector en economie. 

Omdat u met de 3 genoemde gemeenten in AGEM verband samenwerkt sturen wij u deze informatie ook. 

Wij werken op dit moment hard aan een alternatieven nota. Het Comité voor behoud van het Nationaal Landschap Winterswijk is namelijk 

geen anti-windmolen actiegroep maar een comité dat tav het Nationaal Landschap en overige genoemde aspecten zich zorgen maakt en mee 

zoekt naar toekomst vaste manieren om energieproblematiek op te lossen. Wij willen die problematiek op geen enkele wijze bagatelliseren en 

onderkennen de noodzaak om op energiegebied in actie te komen . Van die nota zullen wij u tzt ook een exemplaar sturen. 

Namens het bestuur van het Comité voor het behoud van Nationaal Landschap Winterswijk 

Met vriendelijke groet,

Jilt Sietsma

jilt.sietsma@sietsmabv.nl

06 22 79 4071 

Winterswijkwindemolenvrij.nl 
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Winterswijk, 5 mei 2017. 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Winterswijk. 

 

Toen de schoorstenen van de Tricot, de Batavier, Meijerink, de Hazewind, etc. nog rookten, was 

Winterswijk zelfvoorzienend in textiel. Maar veel van de gefabriceerde producten gingen natuurlijk 

naar elders. 

Als bij de boringen in het Winterswijkse buitengebied in het begin van de 20e eeuw de 

steenkolenlagen iets dichter bij de oppervlakte hadden gelegen, was Winterswijk zelfvoorzienend in 

steenkool geworden. Maar dan had heel Nederland daarvan meegeprofiteerd en was er nooit een 

Nationaal Landschap Winterswijk ontstaan. 

Specialisatie en arbeidsdeling zijn de kenmerken van moderne maatschappijen waaraan ze hun 

welvaart danken. 

 

Op pagina 4 van de Energievisie van de gemeente Winterswijk lezen we onder uitgangspunt 1: 

“De bron voor de opwekking van duurzame energie is dus afkomstig uit de Achterhoek” 

In het vervolg van de nota wordt beweerd dat het daarvoor nodig zal zijn om grote windmolens in 

het Winterswijkse buitengebied te plaatsen. In bijlage 4 van de Energievisie valt uit een tabel af te 

leiden dat er in totaal 12 windturbines zijn gepland om energieneutraal te worden. 

Bij deze voornemens kunnen een aantal kritische vragen worden gesteld: 

 

– Is er geen sprake van verwarring van duurzaamheid met zelfvoorziening? De wereld kan toch een 

duurzame samenleving herbergen zonder dat iedere streek en elk dorp zijn eigen energie 

produceert? Waar we gemakkelijk energie kunnen opwekken, zouden we dom zijn om dat na te 

laten. De intentie van de gemeente Winterswijk om hieraan volle aandacht te geven en een 

programma op te zetten om deze zaken grootscheeps te stimuleren verdient dan ook alleen maar lof. 

Maar koste wat het kost zelfvoorzienend zijn op lokaal (gemeentelijk) niveau kan gepaard gaan met 

verspilling van geld of energie en doorkruising van andere gemeentelijke doelstellingen zoals 

behoud van het landschap en stimulering van toerisme. 

 

– De provincie Gelderland is in de planning van het Rijk ontzien als het gaat om  de gevraagde 

bijdrage aan productie van windenergie. Dat is ook niet verwonderlijk, want de wind waait verder 

van de kust minder hard. 

Onze provincie heeft vervolgens in haar planning een flink aantal plaatsen in Gelderland, waar het 

harder waait dan hier in Winterswijk, aangewezen voor de mogelijke plaatsing van windturbines. 

Natuurlijk heeft zij daarbij niet het Nationaal Landschap Winterswijk aangewezen met een 

windsnelheid van minder dan 7 m/s. Maar als Winterswijk zichzelf aanbiedt... 

 

– Winterswijk heeft meerdere specialisaties. De bruggen van Meerdink worden over het hele land 

verspreid aangetroffen. De pompen van Nijhuis gaan over de hele wereld. De kunststof 

gevelbedekkingen van Sorba evenzo. Winterswijkse boeren produceren nog altijd heel behoorlijk en 

zorgen dat de akkers geploegd zijn en de weilanden geschoren. Winterswijk kent een rijke 

agrarische en bosbouwgeschiedenis en boeren en buitenlui hebben door de eeuwen heen dit 

coulisselandschap geschapen. Dit Nationale Landschap is uniek in kleinschaligheid. Nog altijd 

worden er landschapselementen als poelen, hoogstamboomgaarden en hagen aangelegd om het nog 

mooier te maken. 

De overheid legt fietspaden aan  en er komen elk jaar nieuwe wandel- en fietsroutes bij omdat 

recreanten het liefst wandelend en fietsend van de natuur en de unieke sfeer genieten. Men 

waardeert dit landschap met een ruime 8 en daarmee staan we op de 2e plaats net onder de Veluwe. 
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De Veluwe heeft windmolens zelfs langs de snelwegen afgewezen en Winterswijk zou hier 

windturbines plaatsen aan het eind van een zandpad? De sfeer van kleinschaligheid zal ingrijpend 

veranderen als windturbines van honderden meters hoog verrijzen en beeldbepalend worden in het 

buitengebied 

 Omdat deze turbines niet te dicht bij woningen mogen staan, zijn mogelijke vestigingsplaatsen 

gezocht in de gebieden die nu nog het meest ongerept en stil zijn. Voorbeelden: bij de Willink 

Weust, bij het Wooldse Veen, in de Beerninkhoek, enz. 

Raadsleden, denkt u dat de Winterswijkers, die erg gesteld zijn op hun eigen leefomgeving, dit 

zullen waarderen? 

Raadsleden, wat zal het gevolg zijn voor de toeristische sector, een belangrijke economische factor 

in Winterswijk? Is dit echt in het belang van Winterswijk? 

 

– Bij het berekenen van de opbrengsten en voordelen van het plaatsen van windturbines in 

Winterswijk wordt uitgegaan van aanzienlijke subsidies uit de opbrengst van de energiebelasting. 

Dat is voor de verdere toekomst nooit een zekere factor. Zeker niet nu zeer onlangs duidelijk 

geworden is dat windenergie uit turbines die op zee geplaatst worden al zonder subsidie 

concurrerend kunnen zijn. Die ontwikkelingen gaan snel. Enkele jaren na ondertekening van het 

akkoord van Groenlo zijn de mogelijkheden en kosten van windenergie significant veranderd ten 

gunste van windmolens op zee, Maar toezeggingen van draagvlak voor windenergie in Winterswijk 

zouden door projectontwikkelaars vanwege de huidige hoge subsidies voor windmolens op land ook 

snel naar de provincie gebracht worden! Raadsleden, voorzichtigheid is hier verstandig, want anders 

verliest u de regie. Uit een bericht van de NOS onlangs maken wij op dat de gedeputeerde Staten 

van Gelderland nu uitgaan van windmolens in Montferland en Winterswijk. 

 

– Tot slot: de bijdrage aan een duurzame wereld kan er ook uit bestaan dat de gemeente Winterswijk 

gaat bevorderen dat haar inwoners groene stroom gaan gebruiken, zoveel mogelijk gaan afzien van 

aardgas, zoveel mogelijk gebruik maken van aardwarmte, zoveel mogelijk verspilling tegengaan 

door isolatie, enz., enz. Er is genoeg te doen. 

Maar laten we zuinig zijn op ons Nationale Landschap met zijn unieke beken, hoogveen, 

kleinschalige akkers en hooiweiden op de essen, zijn houtwallen en bossen, kortom zijn intimiteit. 

Zeker als duurzaamheid structureel wordt gebaseerd op subsidies in plaats van op echte 

duurzaamheid. 

 

In de bijlage kunt u in detail kennisnemen van kanttekeningen die bij de inhoud van de Energievisie 

geplaatst dienen te worden. 

 

 

 

Namens het bestuur van het Comité voor behoud van het Nationaal Landschap Winterswijk, 

 

 

 

Sara Kamhi, saragabrielle@hotmail.com, secretaris 

Chris van den Bos, c.vdbos@xs4all.nl, voorzitter 

 

 

   

 

 

Bijlage. 

http://www.winterswijkwindmolenvrij.nl/
mailto:communicatie@winterswijkwindmolenvrij.nl
mailto:saragabrielle@hotmail.com
mailto:c.vdbos@xs4all.nl


Comité voor behoud van het Nationaal Landschap Winterswijk 
www.winterswijkwindmolenvrij.nl 
communicatie@winterswijkwindmolenvrij.nl 
 
 

Pagina 1 
Definitieve versie dd. 3 mei 2017 

Energievisie Winterswijk – additionele informatie voor bestuurders.  
 

Alvorens op de plannen in te gaan is het goed om aan te geven dat in dit stuk het uitgangspunt van de energietransitie niet ter discussie 
staat. Dit is een politieke keuze en een beleidsbevoegdheid van de Raad.  
In het onderstaande gaat het dan ook alleen om aanvullende informatie, die van belang is om te bepalen of de voorgestelde technische 
oplossingen ook daadwerkelijk tot het gewenste resultaat zullen leiden. Dit zal deels gebeuren aan de hand van vijf concrete quote’s uit de 
nota. Daarna zal op een aantal andere relevante aspecten worden ingaan, die niet in de nota staan.  
 
Het is bij het lezen van de Energievisie van belang om zich te realiseren dat deze is gebaseerd op het Akkoord van Groenlo. Dit 
akkoord is geïnitieerd in 2009 en de uiteindelijke ondertekening vond plaats in 2013. De energietransitie zit nu in een 
stroomversnelling, vooral ten aanzien van windenergie op zee en het transport over langere afstanden. De visie is dus gebaseerd op 
reeds achterhaalde technologie en kostprijs. In de onderstaande aanvullende informatie komt dit ook tot uiting.  
Er is een goede reden om het Akkoord een upgrade te geven.  
 

Deel 1: Opmerkingen/aanvullingen n.a.v. tekst in de nota. 
 
Quote 1 (versie 20 april 2017 op bladzijde 15):  
“4.1 Energieneutraal in 2030: de Winterswijkse ambitie  
Zoals eerder aangegeven betekent energieneutraliteit dat de energievraag gelijk is aan de energie die met hernieuwbare bronnen 
wordt opgewekt binnen bepaalde gestelde territoriale grenzen (gemeente of regio). Bij energieneutraliteit is Winterswijk niet 
afhankelijk van buiten de regio Achterhoek opgewekte duurzame energie4.” 
 
Aanvullende informatie 
De in Winterswijk met behulp van windmolens gegenereerde energie vervangt slechts 5-13% van de totale energiebehoefte 
van Winterswijk 
Inspraakavond 30 maart 2017, bijdrage Chris van den Bos: 

• Totale energie behoefte Winterswijk, zowel gas, als elektriciteit als mobiliteit  = 2.130 TeraJoule 

• Totale opgewekte energie door windmolens is (bijlage 4 Energie visie Winterswijk) 77GWh, zijnde 277  TeraJoule 
De door de windmolens gegenereerde energie representeert dus slechts 277/2130, zijnde 13% van de totale energie behoefte. 
 
Een 2e aspect is dat als de windmolens daadwerkelijk draaien deze meer elektriciteit genereren dan Winterswijk kan absorberen. Dat 
surplus moeten we exporteren als dat nog mogelijk is. Als ook elders geen behoefte is aan extra windenergie dan moeten we 
windmolens stil zetten: 

• Het gemiddeld uurverbruik elektriciteit in Winterswijk is 14,7 MW per uur (ref.: berekening op basis van nulmeeting, 
gepresenteerd inspraakavond 30 maart) 

• Als 35 MW windmolen capaciteit op vollast draait genereert dat 35 MW per uur. 
Het surplus moet worden geëxporteerd of afgeschakeld, waardoor er voor gebruik binnen Winterswijk 40% van de 35 MW capaciteit 
overblijft. Als dit aspect voor de volle 100% ook wordt meegenomen leveren de windmolens slechts 40% van 13% = 5.2% van de 
totale energie behoefte in Winterswijk.  
 
Onafhankelijk van de weersomstandigheden, is het uitgangspunt om de energie binnen de regiogrenzen op te wekken niet haalbaar.  Er zal 
dus in alle gevallen stroom “geïmporteerd” in- dan wel geëxporteerd uit- de regio moeten worden.  
 
De opmerking in de nota; “Bij energieneutraliteit is Winterswijk niet afhankelijk van buiten de 
regio Achterhoek opgewekte duurzame energie” is dus technisch niet haalbaar. 

 
Quote 2 (versie 20 april 2017 op bladzijde 15): 
“Geld blijft in Winterswijk en de regio & Besteedbaar inkomen stijgt 
Een ander voordeel is dat als we inzetten op decentrale hernieuwbare energieopwekking en 
besparing, de energiekosten in Winterswijk blijven in plaats van dat deze naar bijvoorbeeld 
multinationals gaan (zie afbeelding 6, p. 16). 
Hierdoor nemen de lokale en regionale bestedingen toe. Een energiebesparing van 2% levert jaarlijks 
in Winterswijk bijvoorbeeld al € 0,5 miljoen aan extra te besteden inkomen op.” 
 
Aanvullende informatie 
Opgemerkt wordt dat Quote 2 alleen juist is als er sprake is van lokale energieproducenten. Ook in dat geval zullen de inkomsten bij 
slechts  enkelen terecht komen. Gezien de hoge investeringen is de kans op lokale investeerders klein. Kenmerk van deze hoge inzet op 
windenergie is juist dat de gemeente de regie verliest en dat projectontwikkelaars/investeerders van buiten de regio hun gang kunnen en 
zullen gaan. Ook bij een (schijnbare) lokale projectontwikkelaar/investeerder is de kans groot dat een Venture Capitalist mee doet met een 
meerderheidsaandeel. 
Een recente documentaire (te zien op “Uitzending gemist NPO2 18 april 21.20 uur WNL opiniemakers”) laat zien dat de windmolenhandel 
een handel is in subsidies. Na 9 jaar stopt de subsidie en de exploitant kan dan de molen slopen en verkopen. Een nieuwe molen levert dan 
weer 9 jaar subsidie op. 
In de bijlage staan enkele interessante linkjes. 
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Quote 3 (versie 20 april 2017 op bladzijde 16): 
“Werkgelegenheid 
Consumenten vragen steeds vaker om duurzaam en groen, dus steeds meer bedrijven zullen hier op  
overgaan. Het geeft hen een goed imago. 
Nieuwe bedrijven uit de groene sector worden aangetrokken. 
 
Om alle benodigde besparing en hernieuwbare opwek installaties te realiseren zijn bedrijven nodig  
die dit uitvoeren. Dit levert extra lokale/ regionale werkgelegenheid op die regionaal in 5 jaar kan  
oplopen tot enkele honderden fte’s. “ 
 
Aanvullende informatie 
Het is twijfelachtig of de door de inzet van windmolens gegenereerde extra werkgelegenheid het verlies aan 
werkgelegenheid in de toeristenbranche kan compenseren. 
De jaarlijkse terugkerende operationele kosten van een 50MW “Winterswijks” windmolen park zijn op basis van de SDE+ 2017 
regeling 2.5 Miljoen Euro in het 1e jaar, oplopend tot 3,0 Miljoen Euro in het laatste subsidiabele jaar (na 15 jaar). 
Bij de geplande capaciteit van 35MW komt dit neer op max. 35/50 * 3M = 2.1 Miljoen Euro. Dit onderhoud vergt specialistische kennis, 
kostbare en vrij zware specialistische apparatuur, en komt grotendeels ten goed aan de leverancier en installateurs van de turbines, 
masten etc. Niet een punt waar de Achterhoek op dit moment sterk in is, en waarschijnlijk ook te kostbaar om rendabel lokaal in te 
investeren – de markt voor deze activiteiten bevindt zich voor meer dan 90% buiten de Achterhoek, en qua turbines zijn er maar een 
beperkt aantal zeer grote spelers. 
Indien we desondanks aannemen dat 60% van deze operationele kosten arbeidskosten zijn, en dat 25% van deze arbeidskosten de 
werkgelegenheid in Winterswijk ten goede komt blijft er een bedrag van ruim 300,000 Euro op jaarbasis over aan extra inkomsten / 
werkgelegenheid. 
Hier tegenover staat dat alleen al voor binnenlandse vakantie in de Achterhoek een jaarlijkse omzet wordt gegenereerd van 98 
Miljoen Euro in de toeristenbranche (ref.: Kerncijfers Toerisme Achterhoek 2015. Met de kanttekening dat dit cijfer dus uitsluitend de 
categorie binnenlandse vakanties is). Winterswijk neemt qua overnachtingen volgens dezelfde referentie 19% voor haar rekening. Het 
lijkt aannemelijk dat alleen de binnenlandse vakanties voor Winterswijk al een inkomstenbron vormen van 19 Miljoen Euro op 
jaarbasis. Een omzetverlies van 2% op deze inkomstenbron overstijgt de ruw geschatte extra inkomsten die energie uit windmolens 
kan opleveren. 
Opmerking: de werkgelegenheid in de toeristenbranche in de Achterhoek bedraagt volgens Kerncijfers Toerisme Achterhoek 2015 
meer dan 10,000 personen / meer dan 6% van de beroepsbevolking. Dit percentage kan voor Winterswijk hoger liggen: 7,5% van de 
bevolking van de Achterhoek woont in Winterswijk, maar 19% van de overnachtingen vindt plaats in Winterswijk. 
 
Hiernaast zou nog gekeken moeten worden naar de uitgaven in de Toeristenbranche die NIET betrekking hebben op binnenlandse 
vakanties, zoals bestedingen door buitenlanders, inkomsten uit toerisme anders dan vakanties (dagjes uit, vrijetijdsbestedingen). 
Deze cijfers waren niet voorhanden. 
 
Investeerders maken bij voorkeur gebruik van partijen met wie zij vaker zaken doen, i.p.v steeds weer andere lokale partijen. De 
Achterhoek vormt een kleine markt en om hiervoor speciaal nieuwe partners te zoeken. Bovendien nodig je dan partijen uit zonder 
ervaring dat betekent een groot risico! Ter vergelijking: CIF (die glasvezel uitrolt in het buitengebied) antwoordde op de vraag hoeveel 
van de investering, die zij doen in ons glasvezel netwerk, bij lokale aannemers terug komt (waarom zouden onze grondwerkers niet 
het grondwerk kunnen doen ?) dat zij de voorkeur geven aan hun standaard leveranciers. 
 
In de praktijk blijkt dat een teruggang in een specifieke bedrijfstak- in de Achterhoek mogelijk het toerisme, ook zijn gevolgen heeft bij 
de toeleveranciers aan die bedrijfstak.  
 
 
Quote 4 (versie 20 april 2017 op bladzijde 18): 
“Uitgangspunten die leidraad vormen voor energieneutraal 2030 
3. De gemeente maakt het voor initiatiefnemers laagdrempelig om projecten te realiseren: De 
gemeente geeft initiatieven en investeringen van burgers en het bedrijfsleven in duurzame 
energie en energiebesparing zoveel mogelijk de ruimte.” 

 
Opmerking/aanvullende informatie. 
Hier zit een tegenspraak in de nota.  Als projectontwikkelaars de molens gaan exploiteren gaat het geld alsnog de regio uit. De 
Winterswijkers worden hier niet beter van. Hoogstens wordt een landeigenaar beter van het verhuren/verkopen van zijn grond aan de 
projectontwikkelaar. Zie de eerdere opmerking over quote 2.  
 
Quote 5 (versie 20 april 2017 op bladzijde 31): 
“6.2 Windenergie  
Een 3 MW windturbine op land levert ongeveer genoeg stroom voor zo’n 2.000 huishoudens. Wind  
op land is op dit moment de goedkoopste duurzame energiebron (windenergie kost per 
opgewekte kWh het minst). Een ander voordeel van windmolens op land is dat ze in tegenstelling tot  
sommige andere (duurzame) energieopwekkingsmethoden geen blijvende schade toe brengen aan 
het landschap en nauwelijks ruimte in beslag nemen.” 
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Aanvullende informatie  
Winterswijkse windenergie is 39 % duurder dan elders uit Nederland geïmporteerde windenergie. De extra kosten voor het lokaal 
opwekken van windenergie in plaats van importeren vanuit Nederlandse gebieden waar deze energie goedkoper kan worden 
opgewekt, bedragen bijna 40 Euro per inwoner. 
De Elektriciteitsprijs bedraagt in 2020 naar schatting 3.2ct. / kWh en stijgt tot 6.3ct./kWh in 2030. Ref.: Nationale Energieverkenning 2016, 
blz. 11. Dit is de prijs de elektriciteit opbrengt.  
Met betrekking tot de kosten van Windenergie in Winterswijk en elders binnen Nederland geldt het volgende:  

• Wind op zee (incl. transport van deze energie) en wind op land in gebieden met redelijke windsnelheid (meer dan 7,5 m/s op hoogte) 
kost 6.4-7.0 ct. per kWh (ref.: aanbesteding Borssele III en IV, SDE+ 2017 1basis prijzen), en moet dus met (max.) 7.0-3.2=3.8ct. 
gesubsidieerd worden. 

• Wind op land in gebieden met beperkte windsnelheid zoals Winterwijk(7,0 m/s of minder)  heeft een SDE+ basisprijs van 8.5ct. per 
kWh, en moet dus met 8.5-3.2=5.3ct. gesubsidieerd worden. Dat is minimaal 1.5ct./kWh oftewel 39% meer dan de subsidiekosten op 
geïmporteerde windenergie. Naar 2030 toe gaat dit percentage substantieel stijgen. Het absolute bedrag blijft wel gelijk, namelijk 
1,5ct./kWh. 
In totaal bedragen de extra kosten voor het lokaal opwekken van windenergie in Winterswijk in plaats van het importeren vanuit elders 
binnen Nederland 1.115 MEuro per jaar oftewel bijna 40 Euro per inwoner per jaar.  
Voor de gehele Achterhoek lopen de jaarlijkse kosten op tot bijna 15 MEuro per jaar. 
NB: Nederland kan voldoende windenergie opwekken tegen de genoemde lage kosten, en zal naar verwachting (citaat uit. Nationale 
Energieverkenning 2016) kort voor 2025 een netto exporteur van elektriciteit worden.  
 
De bewering dat windmolens weinig ruimte in beslag nemen is relatief. De ruime cirkels rondom de windmolens bepalen sterk de 
toepassingsmogelijkheden van het gebied. Daarbij wordt opgemerkt dat er Europees strengere normen zijn dan de Nederlandse, ondanks 
dat Nederland tot de dichtstbevolkte landen van de wereld hoort. 
 
Door te kiezen voor het opwekken van de elektriciteit binnen de geografische grenzen, wordt gekozen voor een alternatief dat  39 % 
meer kost dan wanneer de elektriciteit  wordt geïmporteerd. Importeren doet niets af aan de energietransitie maar trekt minder een 
wissel op de overheidsuitgaven in de vorm van subsidie. 
 
 

Andere relevante aspecten 
 
1. Om de kosten van de energietransitie zowel in financiële termen als in termen van maatschappelijke acceptatie en 

inpassing te optimaliseren zouden gebieden als de Achterhoek 90-95% van hun windenergie moeten importeren. Dit is 
een zeer grote discrepantie met de lokale Energievisie(s). 

Deze stelling kan aannemelijk worden gemaakt op grond van het feit dat: 

• Op termijn naar verwachting 80+% van de windenergie goedkoop en met beperkte overlast op de Noordzee gewonnen kan 
worden. ref.: NWEA standpunten (zie gebruikte gegevens bronnen) 

• Van de resterende 20-% op land op te wekken windenergie nemen relatief windarme gebieden als Gelderland (en Limburg, 
Twente, grote delen van Noord Brabant) maar een beperkt gedeelte voor hun rekening ivm kosten en mogelijk ook maatschappelijke 
argumenten. Van de in het energieakkoord overeengekomen 6.000MW windenergie capaciteit op land (voor 17 Miljoen inwoners) 
neemt Gelderland (2 Miljoen inwoners), conform de afspraken tussen Provincie en het Rijk, niet 2/17 deel (12%) voor haar rekening, 
maar slechts 220MW (3.6%) voor haar rekening. Met andere woorden minder dan 1/3e deel dan op basis van inwonertal kan worden 
verwacht. 
Voor de Achterhoek betekent dit dat we bij het volgen van de landelijke benaderingen 80% van onze windenergie uit de Noordzee 
zouden betrekken plus 2/3 deel van de resterende 20% uit andere gebieden op land. Slechts 1/3 deel van 20%, zijnde 6-7%, van de 
benodigde capaciteit zouden we zelf in de Achterhoek installeren. 
Deze grote discrepantie (ongeveer een factor 15) tussen de standpunten van landelijke experts / landelijk beleid en de lokale energie 
visie(s) verklaart ook waarom het Winterswijkse lokale beleid voor de Achterhoek resulteert in meer dan 1,5 maal zo veel windmolens 
als er in heel Gelderland volgens het Energieakkoord zouden moeten komen.  
6-7% van de benodigde windmolen capaciteit zou voor de Achterhoek neerkomen op 6-7% van 385MW, zijnde 23-27MW. Een 
capaciteit waar op dit moment al in wordt voorzien via de parken Hagenwind (16MW) en Netterden-Azewijn (14MW) (zie windstats.nl). 
Indien de Achterhoek blijft streven naar energie neutraliteit op lokaal niveau zal dit (zie voor berekeningen de onderbouwing van de 
stellingen op de volgende bladzijden) aan te verstrekken subsidies 15 Miljoen Euro per jaar meer kosten, dan wanneer de Achterhoek 
bereid zou zijn haar benodigde windenergie te betrekken uit gebieden elders in Nederland die dit goedkoper kunnen produceren.  
Experts  zeggen over elektriciteitstransport:” Bij het transporteren van elektriciteit over een grote afstand treedt energieverlies op, 
vooral bij wisselstroom. Voor afstanden van meer dan 100 km kun je het beste overgaan op gelijkspanning. Tussen Noorwegen en 
Nederland bijvoorbeeld ligt al een gelijkspanningskabel van 600 km lang. Daarvan moeten er meer komen. Door het vervoer over 
grote afstanden nemen de kosten van elektriciteit natuurlijk toe, maar niet veel omdat de transportkosten via hoogspanningsleidingen 
maar enkele procenten van de totale kosten uitmaken. Het grootste deel van de kosten is voor de opwekking, lokale distributie plus 
belastingen. Deze tekst  is afkomstig van ECN nieuwsletter juli-augustus 2010. Titel van het artikel: Klimaatneutrale elektriciteit 
(Infrastructuur): sterk en slim stroomnet nodig). 
In het  jaarverslag 2015 van Tennet wordt in het  hoofdstuk milieu vermeld dat de energieverliezen in het transport van de totale 
getransporteerde elektriciteit hebben bedragen.: 3.875 GWh verlies op 250.199 GWh transport. Dat is 1.55%. Dat is nogmaals een 
bevestiging dat daar de kosten niet in zitten. 
 
Hiermee rijst de vraag of een energie neutrale Achterhoek een positieve, dan wel een negatieve bijdrage levert aan de reductie van 
broeikas gassen. 
 

 

                                                                    
1 SDE+2017 = Stimulering Duurzame Energieproductie+ 2017 = een subsidieregeling voor ondernemers die duurzame energie produceren 
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Hoe verhoudt zich de energievisie met de verplichtingen van de Regio? 
2. Alleen al in de Achterhoek komen ruim 1.5 maal zoveel windmolens als er in heel Gelderland volgens het Energie 

akkoord zouden moeten komen. 
Op basis van het Energie akkoord - Provinciaal beleid windenergie (zie website RVO) – zal er in heel Gelderland 230,5 MW aan 
windmolen vermogen worden geplaatst 
Uit de Energievisie Winterswijk – bijlage 4 – kan worden afgeleid dat er voor Winterswijk ongeveer 35-36MW geïnstalleerd vermogen 
nodig zou zijn, waarbij Winterswijk (ref: eveneens bijlage 4 Energie visie Winterswijk) 9% van het elektriciteitsverbruik in de 
Achterhoek vertegenwoordigt. Voor de hele Achterhoek betekent dit 385-396 MW geïnstalleerd vermogen. 
 
Volgens de afspraken tussen Rijk en provincies zal er in heel Gelderland voor 230.5 MW windmolen vermogen moeten zijn/worden 
geplaatst. Een energie neutrale Achterhoek installeert 385-396 MW windmolen vermogen, zijnde 67-72% meer windmolen vermogen 
dan er voor heel Gelderland is ingecalculeerd. 
 
Op basis van de afspraken tussen de Provincie en het Rijk, voldoet de Provincie al aan de verplichtingen door de plaatsing van de 
windmolens in Winterswijk. Hiermee is het probleem van andere gemeenten, waar men geen windmolens wil plaatsen, door Winterswijk 
opgelost. Iedereen kan achterover leunen met dank aan Winterswijk. 
Het risico is reëel dat de windmolens in de Achterhoek als “vervanging” zullen worden beschouwd van de verplichtte capaciteit, die op basis 
van het energieakkoord elders in- en zelfs buiten Gelderland dient te worden geplaatst. Als zodanig leveren deze extra Achterhoekse 
windmolens geen extra bijdrage aan landelijke CO2 reductie. 
 
 
Hoe gaat men op andere plaatsen om met het plaatsen van windmolens? 
3. We wijken sterk af van wat elders wordt gedaan. 
Op de kaart met windsnelheden (zie bijlage) is te zien dat in de rode gebieden (windsnelheden >8 m/s), die ook een groot toeristisch 
belang hebben zoals de Waddeneilanden, geen windmolens staan. Het zelfde geldt ook voor gebieden als bijvoorbeeld Drenthe e.d. 
De windsnelheid is daar weliswaar lager dan op de Waddeneilanden, maar hoger dan in de Achterhoek. 
 
 
Wat zijn de integrale financiële consequenties voor Winterswijk? 
4. In de nota wordt niet aangegeven wat de financiële consequenties zijn.  
Hiervoor zal nog een berekening van moeten worden gemaakt.  
Te denken is aan: 

•  (Plan)schadeclaims omwonenden 

• Ambtelijke kosten afhandelen bezwaren 

• Kosten juridische procedures (rechtbank) 

• Daling WOZ en daarmee structureel verlies OZB opbrengsten 

• Prognose verlies toeristenbelasting  opbrengsten 
Daarnaast zullen ook ondernemers in de toeristenbranche en mogelijke toeleveranciers schade lijden met mogelijk consequenties voor de 
werkgelegenheid. 
 
Wat zijn de juridische consequenties van vaststellen energievisie? 
5. De gemeente zal de regie verliezen m.b.t. de beoordeling van de aanvragen van projectontwikkelaars m.b.t. het plaatsen 

van windmolens. De provincie zal de aanvragen moeten honoreren.  
In Nederland is de juridische achtergrond rond de plaatsing van windmolens o.m. beschreven in de elektriciteitswet. Artikel 9e lid 1 
bepaalt dat de Provincie bevoegd gezag is voor windmolenplannen tussen 5 en 100 MW.  
De energievisie spreekt over 12 windmolens van 3 MW. Dus dat is in Winterswijk in principe het geval.  
Lid 2 van dat artikel bepaalt dat als een projectontwikkelaar geen medewerking krijgt bij een gemeente de Provincie verplicht is om 
voor dat project een inpassingsplan op te stellen. Over het hoofd van de gemeente heen. 
In 2012 is in Provinciale Straten het amendement 12029 aangenomen (en in 2014 herbevestigd) waarin staat dat “gronden worden 
aangewezen waarvoor draagvlak bestaat bij de betrokken Gelderse gemeenteraden”.  
Dat kan dus een reden zijn voor PS om een gemeenteraad te steunen in haar afwijzing. 
Op het moment dat de Winterswijkse gemeenteraad instemt met een energievisie waarin het plan voor het plaatsen van windmolens 
is opgenomen, heeft de Raad expliciet het draagvlak hiervoor aangetoond. 
Des te opvallender wordt daarmee het verwijderen van de eis voor draagvlak uit de tweede versie van de Energievisie.  
Dit alles betekent defacto dat de regie daarna niet meer bij de politiek, maar uitsluitend bij de projectontwikkelaar in kwestie ligt en er 
in Winterswijk evenveel windmolens zouden kunnen worden geplaatst als er ruimte voor is. 
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Deel 2: Onderbouwing van de stellingen & berekeningen 
In de berekeningen wordt gerefereerd aan de berekeningen die de basis vormen voor de SDE+ 2017 regeling.  
De SDE+ regeling is de regeling Stimulering Duurzame Energie en wordt uitgevoerd door het RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) – zie in dit kader http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/wind 
Binnen deze regeling wordt een kostprijs vastgelegd voor de productie van windenergie op land onder diverse omstandigheden. 
De adviesbedragen voor de SDE+ 2017 regeling zijn in de onderbouwing aangehouden als kostprijzen voor windenergie op 
land. 
Voor wind op zee geld een andere benadering in het kader van de stimuleringsregeling. Hier wordt uitgegaan van een 
daadwerkelijk kostprijs die is bepaald door inschrijving op beschikbare kavels. De resultaten van laatste inschrijving die heeft 
plaatsgevonden dateren uit 2016: 5.45ct./kWh + 1.4ct./kWh transportkosten = 6.85 ct./kWh kostprijs. Deze prijs is aangehouden 
als kostprijs voor wind op zee. 

1. Alleen al in de Achterhoek komen bijna 2 maal zoveel windmolens als er 
in heel Gelderland volgens het Energie akkoord zouden moeten komen. 
Berekening geïnstalleerd vermogen in Winterswijk: 
De energievisie Winterswijk, bijlage 4 spreekt van 12 windmolens, die 77GWh opleveren. 
De SDE+ 2017 regeling gaat uit van 2190 vollast uren voor Windenergie in gebieden met minder dan 7 m/s windsnelheid, zoals 
de gemeente Winterswijk.  
Het geïnstalleerd vermogen is dan 77.000 MWh / 2190 uur = 35.15 MW. 

2. Om de kosten van de energietransitie zowel in financiële termen als in 
termen van maatschappelijke acceptatie en inpassing te optimaliseren 
zouden gebieden als de Achterhoek 90-95% van hun windenergie moeten 
importeren.   Dit is een zeer grote discrepantie met de lokale Energie 
visie(s). 
De verwachting is dat Nederland op termijn 34 GW (80+%) van haar windenergie zal genereren op de Noordzee, en 8GW (20-
%) op land (ref.: zie de bron NWEA visie windenergie op land en de bron NWEA visie windenergie op zee).  
Ook zal Nederland al op redelijke korte termijn geen behoefte hebben aan extra windenergie om haar eigen CO2 doelstellingen 
te halen. Dat blijkt uit het feit dat naar verwachting Nederland kort voor 2025 een netto exporteur van elektriciteit gaat worden 
(citaat uit Nationale Energieverkenning 2016). 

Kostprijs berekeningen: 
De Elektriciteitsprijs bedraagt in 2020 naar schatting 3.2ct. / kWh en stijgt tot 6.3ct./kWh in 2030. Ref.: Nationale 
Energieverkenning 2016, blz. 11. Dit is de prijs de elektriciteit opbrengt.  
Met betrekking tot de kosten van Windenergie in Winterswijk en elders binnen Nederland geldt het volgende:  

• De basisprijs in de SDE+ 2017 regeling voor wind op land in gebieden, zoals Winterswijk, met een beperkte 
windsnelheid (< 7m/s op 100 meter hoogte) is 8.5ct. Deze windenergie zal in 2020 gesubsidieerd moeten worden met 
5.3ct./ kWh. 

• De kosten van wind op zee bedroegen (ref.: aanbesteding Borssele III en IV in december 2016) 5.45ct + 1,4ct 
transportkosten = 6.85ct.. Deze windenergie zal in 2020 met 6.85-3.2 = 3.65 ct. gesubsidieerd moeten worden. 

• Windenergie op land in gebieden met een redelijke windsnelheid (minstens 7,5 m/s) gelden als basisprijzen 6.4-7.0 ct. 
/ kWh Bij een opbrengst van 3,2 ct./kWh zal in 2020 met 3.2-3.8 ct. gesubsidieerd moeten worden (op basis van SDE+ 
advies 2017).  

Samenvattend: subsidiekosten windenergie Winterswijk: 5.3ct./kWh. Subsidie kosten wind op zee / land elders in Nederland 
3.2-3.8ct. / kWh. Verschil: minimaal 5.3-3.8 = 1.5ct./kWh. Winterswijkse windenergie is 40% duurder dan geïmporteerde 
windenergie. Bij een stijgende energieprijs blijft het verschil in absolute kosten 1,5 ct./kWh, maar procentueel gaat het verschil 
wel stijgen: Als de elektriciteit 5ct./ kWh opbrengt is de subsidie voor Winterswijk 8.5-5.0= 3.5 ct., voor energie elders maximaal 
7.0-5.0 = 2.0 ct./kWh. Het verschil is dan opgelopen tot 75%. 
De energievisie Winterswijk, bijlage 4, gaat uit van 77GWh op te wekken windenergie per jaar. Deze windenergie kost aan extra 
subsidies dan 77GWh * 1.5ct. = 1.15 MEuro meer per jaar, dan wanneer zij elders zou zijn opgewekt. Winterswijk heeft 29,000 
inwoners. Per inwoner 38 Euro extra aan subsidie om de windenergie lokaal te kunnen opwekken. 
Op het niveau van de Achterhoek (390.000 inwoners) bedraagt de extra benodigde subsidie bijna 15 miljoen Euro per jaar. 
Als elke Nederlandse gemeente een oplossing zou kiezen die per inwoner 38 Euro per jaar kost, zijn we landelijk per jaar 0.7 
Miljard Euro extra kwijt zonder dat we voor dit geld meer groene energie te genereren. 

Landelijk beleid 
Het landelijk beleid heeft er in 2013 al in voorzien dat eerst windenergie op land zou worden uitgerold, om zo de industrie tijd te 
geven de kostprijs voor windenergie op zee tot een acceptabel niveau te krijgen. Daarna zou er nog maar beperkt extra 
capaciteit op land komen, en vooral op zee worden uitgebreid. (Ik ben benieuwd of een nieuwe regering de kans zal grijpen om 
die implementatie op zee nu te gaan versnellen): 

Het energieakkoord, opgesteld in 2013, gaat nog uit van hoge prijzen voor wind op zee. Dientengevolge is de 
doelstelling van het energieakkoord nog sterk gericht op windenergie op land: 6.000 MW, en op zee slechts 4500 MW 
in 2023.  
Wel gold voor wind op zee een additionele doelstelling: 40% besparing op kosten voor 2020. Deze laatste doelstelling 
is reeds in 2016 gehaald, maar nog niet vertaald in een versnelling / verdere uitbouw van wind op zee. Een aantal 
aspecten uit het energieakkoord zijn nu eigenlijk achterhaald. Het is dan ook niet verstandig om dit akkoord als 
“eindstation” te zien (dit aspect komt niet naar voren in de Energie visie Winterswijk). 
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Verrassende kostprijs reducties voor windenergie op zee 
Tot begin 2016 werd wind op zee nog geacht relatief duur te zijn. Pas toen op basis van de nieuwe Energiewet kon worden 
overgegaan tot een andere vorm van aanbesteden van windenergie op zee bleek dat de kosten aanzienlijk lager waren dan 
gedacht. Deze doorbraak vond (pas) plaats 2e helft 2016. 
Voor de eerste aanbesteding in 2016 (Borssele I en II) gold nog een maximum prijs van 12,6 ct./kWh – uiteindelijk was het 
winnende bod – zeer verrassend - 7,27 ct./kWh. (excl. 1,4ct. transportkosten). Dat was in juli 2016. 
In de Nationale Energieverkenning 2016 was met deze substantiele lagere kosten nog geen rekening gehouden (dat hier nog 
geen rekening mee is gehouden is terug te vinden in een voetnoot op blz. 16). 
Bij de tweede aanbesteding (Borssele III en IV) was het winnende bod zelfs nog eens 25% lager: 5.45ct. excl. 1,4 ct. 
transportkosten. Op dit prijsniveau (5.45+1.4=6.85 ct.) is windenergie concurrerend geworden met de basisprijzen voor 
windenergie op land (6.4 tot 8,5ct op basis van de SDE+ 2017 basisprijzen).  
Vattenfall heeft in Denemarken (windpark Kriegers Flak)  een bod gewonnen op een nog eens 8% lager niveau van 4,99 
ct./kWh. excl. de transportkosten. 
De laatste ontwikkelingen (citaat uit FD 14 april 2017): “Energie Baden Wurttenberg (EnWB) gaat een windpark op zee bouwen 
zonder subsidie”. Dit betreft het He Dreiht windpark op de Noordzee. 
 
NB: Tennet – de Nederlandse netbeheerder – en andere partijen gaan nog aanzienlijk verder en ontwikkelen plannen samen met 
andere landen die aan de Doggersbank grenzen om daar in relatief ondiep water op 300km. uit de Nederlandse kust een eiland 
te bouwen waarbij wordt voorzien in 100-250 GW aan capaciteit, incl. opslag van energie en doorvoer/uitwisseling van 
verschillende vormen van duurzame energie tussen de aangrenzende landen. Ter vergelijking: In Nederland is om aan de 
huidige piekvraag aan elektriciteit te kunnen voldoen een capaciteit van 18 GW voldoende (ref.: Mel Kroon, CEO Tennet, in 
Shell Venster april 2017). Volgens Kroon hebben zeebiologen in 1e instantie laten weten dat een dergelijk eiland een stimulans 
kan zijn voor het terugkeren van fauna die hier in de loop der jaren is verdwenen.        

3. De in Winterswijk met behulp van windmolens gegenereerde energie 
vervangt slechts 5-13% van de totale energiebehoefte van Winterswijk 
De volgende informatie is gecopieerd uit berekeningen van Chris van den Bos, gepresenteerd op de Winterswijkse 
inspraakavond 30 maart 2017 
 
Bron: Nulmeting gemeente Winterswijk uit het GEA. Aangehouden jaar is 2014 
 
Gasverbruik: 
 
Commercieel:   4 565 916 m3 
Publieke Dienst    149 174 m3 
Landbouw      848 000 m3 
Industrie    5 700 000 m3p 
Woningen (particulier)   21 118 450 m3 
 
Totaal:     37 381 540 m3 
 
Energiedichtheid van 1 m3 gas is 8,8 kW/h 
 
Energie Gasverbruik is dus: 37,381540 106 x 8,8 103 x 3,6 103 =    1184,3 TJ 
 
Elektroverbruik: 
 
Commercieel:   34 160 000 kW/h 
Publieke Dienst   14 583 000 kW/h 
Landbouw     8 164 000 kW/h 
Industrie    30 248 000 kW/h 
Woningen (particulier)  41 606 500 kW/h 
 
Totaal:      128 761 500 kW/h 
 
Energie elektroverbruik is dus: 128,7615 109 x 3,6 103 =        463,5 TJ 
 
Mobiliteit:            483 TJ 
 
Totaal:          2130,8 TJ 
 
Energie windmolens (12 molens x 3 MW/h x 25%) = 77 109 x 3,6 103 =     277 TJ 
 
Bruto bijdrage windmolens in Winterswijk is dus 277 / 2130,8 x 100% = 13 % 
 
Gemiddeld uurverbruik Winterswijk is 128,7165 106  / 8760 = 14.7 MW/h 
 
Windmolens leveren tussen 0 MW/h (windstil) en 36 mW/h (12 x 3 bij vollast). 
Winterswijk kan dus slechts 40 % van het windvermogen kwijt als “eigen verbruik”. 

De windmolens leveren als bijdrage aan Winterswijk slechts 40 % van 13 % = 5,2 % 
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Deel 3: Belangrijke gegevens bronnen 

Financieel eindadvies SDE+ 2017.  
Afkomstig van ECN 
Te downloaden van https://www.ecn.nl/nl/samenwerking/sde/conceptadvies-basisbedragen-sde-2017/ 

Nationale Energieverkenning 2016 
Te downloaden van https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/ 
Citaat: De Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen 
met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en met bijdragen van 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de 
energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035.  

Visie NWEA 2030 (NWEA = branche vereniging Nederlandse WindEnergie Assiciatie) 
• Visie NWEA op windenergie op zee 

http://www.nwea.nl/standpunten/wind-op-zee/985-visie-nwea-op-windenergie-op-zee 

• Visie NWEA windenergie op land: 
http://www.nwea.nl/standpunten/wind-op-land/986-visie-nwea-op-windenergie-op-land 

Kerncijfers Toerisme Achterhoek 2015. 

Windstats.nl 
Geeft overzichten incl. kaarten van de geïnstalleerde windmolens in Nederland, incl. gerealiseerde vollast uren, geinstalleerde 
capaciteit, tiphoogte van de wieken, etc. 
 

  
 
 
De onderstaande kaart is gekopieerd uit het rapport Eindadvies basisbedragen SDE+ 2016, ref.: ECN-E—15-052. 
De werkelijke plaatsing van windturbines (zie de kaart uit windstats.nl) correleert sterk met de windsnelheden zoals die zijn 
weergegeven in de onderstaande kaart van het ECN.  
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Enkele interessante linkjes: 
http://members.chello.nl/~ahj.domhof/Windmolen/Windmolens.htm 
http://www.energroen.nl/nl/index.php 
https://yardenergy.com/ 
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