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Verslag kennistafel Externe Veiligheid Windenergie 
 
Deelnemerslijst 

  Organisatie Naam Voornaam 

1  Windgroep Holland Disseldorp Rene 

2  Eneco Melchers Anne 

3  Eneco  van der Hoven Christiaan 

4  Nuon Kouwenhoven Henk 

5  Gasunie Kassenberg Paul 

6  Gasunie Tolner Sonja 

7  Rijksdienst RVO-nl Steenis Johannes 

8  Haven Amsterdam Jong Carla 

9  OD IJmond de Jong Coos 

10  Gemeente Zaanstad Ydema Guus 

11  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland El-Aaïdi Ferry  

12  NWEA Harmsen Rik 

13  Gemeente Zaanstad van Gils Erna 

14  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Grabijn Lorenzo 

     

  Anteagroup   

  Jeroen Eskens   

  Tom van der Linde   

  Sander Brouwer (notulist)   

  Joris Jennen (secretaris kennistafel) joris.jennen@anteagroup.com  
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Verslag 
9.00 Welkom Joris Jennen, secretaris van de kennistafel, heet de deelnemers welkom. Gevolgd 

door een korte voorstelronde waarbij de deelnemers aangeven wat ze uit deze 
kennistafel hopen mee te nemen. 
De meeste deelnemers hopen het volgende mee te nemen uit de kennistafel: 

 Inzicht in (standpunten van) andere actoren 

 Nuance aangaande eigen standpunt 

 Kennis opdoen over Externe Veiligheid 

 Plaatje over Externe Veiligheid compleet krijgen 
 
9.30 Introductie Presentatie van Jeroen Eskens over windturbines en externe veiligheid. Jeroen licht 

het doel van deze kennistafel toe: Verwarring over externe veiligheid wegnemen.  
Hoofdpunt presentatie: Er is een groot verschil tussen regelgeving voor zware 
industrie (o.b.v. Bevi) en windenergie (o.b.v. Activiteitenbesluit). De kern van de 
presentatie is het onderscheid binnen de verschillen in regelgeving en het verschil 
tussen het omgaan met juridische eisen en het afwegen van belangen. 
 
 

  Hoofdpunten van daaropvolgende discussie: 

 Handboek risicozonering windturbines wordt in de praktijk vaak beschouwd als 
regelgeving, terwijl het Handboek maar een bloemlezing uit de wetgeving geeft. 
Het Handboek legt de focus op rekenmethoden, terwijl de gebruiker, veelal de 
ruimtelijke ordenaar, ondersteuning wenst bij het maken van de afweging of de 
veiligheid toelaatbaar is. Vanuit de Veiligheidsregio wordt aangegeven dat het 
ook wenselijk is als de Handreiking informatie bevat die specifiek de link legt 
naar het werkveld van de Veiligheidsregio. 

 De Gasunie geeft aan dat de Raad van State in haar uitspraken aansluit bij de 
rekenmethoden van het Handboek.  

 Wens vanuit deelnemers voor toekomst: geef zowel harde als zachte eisen in 
het Handboek, maar timmer niet alles dicht. Wees hier wel duidelijk wat hard en 
zacht is.  

 De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om ten aanzien van windturbines tot 
een stroomlijning van de wetgeving te komen. NWEA neemt hier al initiatieven 
voor (De Kennistafel heeft als opdracht vanuit het IPO om hieromtrent op EV-
gebied signaleringen/aanbevelingen door te geven aan het IPO / I&M). 

 Onduidelijkheid onder deelnemers over de 600m-eis van de provincie 
Noord-Holland. (Dit is gebaseerd op geluid; red.). Dit punt is niet verder 
besproken omdat de provincie verhinderd bleek. 

 
10.00 Blok A – 

Buisleidingen 
Presentatie Tom van de Linde over windturbines en buisleidingen en infrastructuur. 
Hoofdpunten presentatie: 

 Er is geen wet-/regelgeving voor externe veiligheid bij windturbines in relatie tot 
buisleidingen als er geen (beperkt) kwetsbare objecten in de buurt staan (de 
gevolgen van artikel 6 Bevb zijn hierbij ‘een ander onderwerp’). 

 Door het ontbreken van regelgeving, nemen exploitanten van buisleidingen een 
eigen standpunt in, omdat zij belang hebben bij leveringszekerheid* 

* Gasunie heeft, voorafgaande aan de presentatie, versie 8 van hun beleid inzake de relatie tussen 

hogedruk-aardgastransportleidingen en windturbines uitgedeeld en toegelicht. 
  Hoofdpunten van daaropvolgende discussie: 
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 Gasunie geeft aan dat de faalkans van een aardgasleiding dermate klein is dat de 
(vaak als criterium beschouwde) 10% faalkanstoename door een windturbine 
bijna altijd optreedt. Deelnemers zijn allen van mening dat de 10%-eis (in ieder 
geval in relatie tot buisleidingen) niet toereikend is en vragen zich af of 10% 
relevant is en of dit wel met veiligheid te maken heeft.  

 Gasunie geeft aan dat zij naast leidingveiligheid ook belang hebben in verband 
met mogelijke imagoschade bij het falen van een buisleiding, Hierdoor is dit 
voor buisleidingexploitanten ook een issue in gebieden waar geen (beperkt) 
kwetsbare objecten zijn. 

 Gasunie is van mening dat de wetgeving bij buisleidingen zich vooral richt op de 
bescherming van de omgeving tegen de risico’s van buisleiding en zich niet richt 
op de bescherming van de buisleiding tegen de risicotoevoegende activiteiten, 
zoals windturbines.  

 De mogelijkheid van mitigerende maatregelen (zoals het verhogen van de 
gronddekking bij ondergrondse gasleiding of stilzetten van windturbine bij 
overladen van bijv. chloor op naastgelegen bedrijventerrein) moet intensief 
beschouwd worden. Gasunie staat positief tegenover maatregelen die veiligheid 
verhogend werken. 

 Geopperd door deelnemers: Laten we samen naar de wetgever gaan met een 
duidelijk voorstel.  

 De vraag wordt gesteld wat de logica is van het hanteren van een 10-6-contour 
bij buisleidingen in landelijk gebied (waar (beperkt) kwetsbare objecten 
ontbreken). Dit is een verplichting vanuit het Bevb, maar werkt belemmerend 
voor het plaatsen van windturbines. Ook Gasunie geeft aan dat hier ruimte voor 
nuancering zou moeten zijn. 

Afspraak: 

 Sonja Tolner (Gasunie) heeft toegezegd het vraagstuk aangaande buisleidingen 
vanuit Gasunie puntig op papier te zetten, zodat de kennistafel hiermee aan de 
slag kan 

 
 Blok B – Brzo Presentatie van Tom van der Linde over Brzo-bedrijven en windturbines. 

Hoofdpunt van de presentatie is nieuwe wetgeving aangaande Brzo, onder andere 
de werking van veiligheidscontouren (art.14 Bevi) en de omgang met windturbines 
hierbinnen. 

  Hoofdpunten van daaropvolgende discussie: 

 Door het plaatsen van windturbines nabij Brzo-/Bevi-bedrijven lopen deze 
bedrijven het risico niet te voldoen aan hun zorgplicht (Brzo‘15). Windturbines 
kunnen leiden tot aanzienlijke verhoging van risico’s binnen bedrijven, terwijl zij 
zeer veel moeite (moeten) doen om hun risico’s zo klein mogelijk te houden en 
te voldoen aan de Brzo-/Arbo-verplichtingen. 

 Vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland worden windturbines veelal 
als een verhogende kans op bestaande/bekende scenario’s beschouwd. Vanuit 
de veiligheidsregio wordt geredeneerd op basis van scenario’s en deze 
veranderen dus niet. Deze gedachte wordt binnen de veiligheidsregio’s breed 
gedragen, maar de thematiek Windturbines wordt nog niet veel besproken. 

 Onderliggende discussie: Bevi en Activiteitenbesluit zijn bij windturbines niet 
netjes aan elkaar te koppelen. De vraag bij de aanwezigen is hoe dit beter kan 
aansluiten. Dit is een signaal dat relevant is voor de ontwikkelaars van de 
nieuwe wetgeving.  
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 Blok C – 

Sluiting 
Discussie over door de deelnemers aangedragen onderwerpen. 
 
Selectie leveranciers: 

 Veiligheid van windturbines kan niet als selectiecriterium meegenomen worden. 
Deelnemers geven ook aan dat concurreren op gebied van veiligheid niet 
gewenst is, voor zover dit tot gevolg heeft dat de ondergrenzen van de 
veiligheid worden opgezocht. 

 Publieke ontwikkelaars van windturbineparken kennen selectiebeperkingen 
vanuit aanbestedingsreglementen die doorwerken op de veiligheid. Selecteren 
op een bepaald turbinetype is niet mogelijk. Private ontwikkelaars beamen dat 
zij dit wel kunnen en geven aan ook casussen te hebben waarbij er bijvoorbeeld 
bepaalde typen bladen zijn geselecteerd op basis van eisen van omliggende 
bedrijven (investeren in veiligheid). 

 
Stelling: Door certificering is er voor turbinefabrikanten geen uitdaging om te 
investeren in veiligheid; de lat ligt bij het voldoen aan de normering. Nastreven van 
de hoogst haalbare veiligheid heeft daarbij geen prioriteit. 

 Hierover is tweedeling onder de deelnemers. Aangegeven wordt dat de 
drijvende kracht van R&D van leveranciers het verlagen van de kosten is voor 
elektriciteitsproductie (rendement), maar wel binnen de gestelde 
veiligheidseisen. Er is de laatste jaren wel meer aandacht voor veiligheid. 
 

Faalstatistieken: 

 Deelnemers zijn van mening dat deze verbeterd kunnen worden, maar dat dit 
heel lastig is. Alle deelnemers zijn gevoelsmatig van mening dat moderne 
windturbines veel veiliger zijn. Johannes van Steenis geeft aan dat in ieder geval 
voor bladbreuk dit gevoel niet terug komt in de faalstatistieken en ongelukken1. 
Jeroen Eskens geeft aan dat het interpreteren van casuïstiek gekoppeld moet 
zijn aan het stellen van de juiste vragen, en de gehanteerde vraagstelling is hem 
onduidelijk. Algemeen wordt geconstateerd dat er gebrek is aan faalcasuïstiek. 

 NWEA geeft aan dat zij intern bezig zijn om te kijken of de faalstatistieken 
betrouwbaarder gemaakt kunnen worden. Ook loopt er een initiatief om de 
faalkansen te herleiden vanuit de ontwerpcriteria en certificering.  

 
 
Signaleringen voor 
het IPO: 
 

 Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit en niet onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen. Dit is opmerkelijk gezien de relatief grote 
risicocontouren van de windturbines in vergelijking met veel inrichtingen die wel 
onder het Bevi vallen (PR 10-5 tot ca. 65 m./PR 10-6 tot ca. 170 m). 
In het verlengde hiervan ontstaan er enkele problemen: de koppeling met ander 
veiligheidsbeleid (zoals de Artikel14-Bevi-zone) ontbreekt, de koppeling met 
Brzo-verplichtingen ontbreekt (zoals de omgang met domino-effecten), en de 
rekenmethodieken zijn niet geünificeerd.  

                                                                 
1 Naspeuring in het handboek door Johannes wijst uit dat er toch sprake lijkt te zijn van een licht dalende trend van 

faalfrequenties voor bladbreuk en mogelijk mastbreuk. (bijlage A blz 11). Wel is op blz A-16/ A-18 aangegeven, dat de 
faalfrequentie van bladbeuk en mastbreuk in het nieuwe handboek niet is aangepast. Alleen de kans op gondelafworp 
is duidelijk lager ingeschat in het nieuwe handboek.  
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 Voor partijen in de omgeving van windturbines zijn –naast veiligheid- ook 
aspecten zoals economische schade, leveringszekerheid en imagoschade 
belangrijk. Deze aspecten zijn lastig juridisch af te dwingen. Wat in de praktijk 
wordt gemist zijn afwegingskaders en mitigerende maatregelen die gehanteerd 
kunnen worden bij het maken van de afweging wat op deze punten wel en niet 
toelaatbaar is. 

 Bij windturbines zijn geen beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-5-contour 
toegestaan. De EV-wetgeving voorziet echter alleen een definiëring van 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Er is geen duidelijke omschrijving 
van wat ‘niet kwetsbaar’ is. Toch moet er duidelijkheid worden geboden voor de 
gebruiksmogelijkheden binnen de 10-5-contour. 

 In het Bevb is vastgelegd dat de PR 10-6-contour van nieuwe buisleidingen niet 
buiten de belemmeringenstrook mag komen te liggen (art. 6, lid 2). Om deze 
reden wil Gasunie ook niet dat dit door toedoen van een windturbine wel het 
geval is, wat tot knelpunten in de praktijk leidt. Nut en noodzaak van art. 6, lid 2 
Bevb wordt echter niet ingezien, zeker voor landelijke gebieden.  

 Het Handboek risicozonering windturbines (excl. bijlagen) is een bloemlezing uit 
de wetgeving en de standpunten van partijen zoals Gasunie en Tennet. In de 
praktijk beschouwt men het echter als regelgeving. Dit leidt tot verwarring. 

 De bijlagen van het Handboek risicozonering windturbines bevatten 
methodieken om het risico van windturbines te berekenen. Op dit punt wordt 
geconstateerd dat de faalstatistiek gebrekkig en verouderd is en dat de 
rekenmethodieken niet geünificeerd zijn. Dit is onwenselijk gezien de ruimtelijke 
impact die de relatief grote risicocontouren van windturbines hebben. 
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