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Overzicht presentatie



• Energieakkoord: 6000 MW op land in 2020

• Klimaatakkoord: RES’sen

1. Energietransitie
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Klimaatakkoord: “In 2030 tenminste 35 
terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land 
(wind én zon) geproduceerd…………….. 
Windenergie is een belangrijke vorm van 
duurzame energie om deze doelen te halen.

In 2017 leverde wind op land 1,08% van ons finale 
energieverbruik. 
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2. Plaatsing van windturbines

Onderwerp Wettelijke toetsing 
(Beperkt) kwetsbare 
objecten 

Activiteitenbesluit Milieubeheer: ---> geen kwetsbare objecten toegestaan 
binnen Plaatsgebonden Risico (PR) 10-6 contour - geen beperkt kwetsbare 
objecten toegestaan binnen PR 10-5 contour 

Wegen Wet Rijkswaterstaatwerken: ---> binnen RWS-beheersgebied vergunning 
aanvragen bij RWS 

Waterwegen Waterwet en/of Wet Rijkswaterstaatwerken: ---> vergunning aanvragen bij 
bevoegd gezag en/of bij RWS 

Spoorwegen Spoorwegwet: ---> binnen beheersgebied vergunning aanvragen bij ProRail 

Risicovolle inrichtingen Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) ---> na de risicoverhoging (ten 
gevolge van het plaatsen van een turbine) voldoet de inrichting aan de 
normen van het PR uit het Bevi en het nieuwe Groepsrisico 
inrichtingen(GRi ) is nog steeds te verantwoorden. 

Buisleidingen met 
gevaarlijke stoffen

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb): ---> geen turbines binnen de 
belemmeringenstrook (art. 14) - na plaatsing turbine wordt bij de buisleiding 
nog steeds voldaan aan de grenswaarde van PR 10-6 (art. 11.3) 
Structuurvisie buisleidingen / Besluit algemene regels ruimtelijke ordening: -
--> geen turbines binnen de buisleidingenstrook 

Hoogspannings-
infrastructuur

Privaatrecht: ---> geen windturbines binnen zakelijke rechtstrook

Waterkeringen Waterwet en/of Wet Rijkswaterstaatwerken: ---> vergunning aanvragen bij 
bevoegd gezag en/of bij RWS

Wet- en regelgeving:

- Activiteitenbesluit Milieubeheer

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

- Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb) 

- Wet rijkswaterstaatswerken

- Waterwet

- Keur van waterschappen

- Spoorwegwet

- Etc.



Er gelden minimale afstanden van  windturbine(s) tot 
verschillende objecten:

• (Beperkt) kwetsbare objecten

• Buisleidingen met gevaarlijke stoffen

• Rijkswegen

• Risicovolle inrichtingen (BRZO-bedrijven)

• Waterwegen

• Spoorwegen

• Waterkeringen

• Hoogspannings-

infrastructuur
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2.1 Afstanden• Kwetsbare objecten: PR= 10-6 , vuistregel: 
masthoogte + ½ rotordiameter of de maximale 
werpafstand bij nominaal toerental

• Beperkt kwetsbare objecten: PR = 10-5 vuistregel: 
½ rotordiameter

• Ondergrondse buisleidingen: maximale 
werpafstand nominaal toerental

• Bovengrondse buisleidingen: maximale 
werpafstand overtoeren

• Rijksweg: tenminste ½ rotordiameter tot rand 
verharding

• Industrie: afhankelijk van inrichting

• Waterweg: tenminste ½ rotordiameter tot rand 
vaarweg (minimaal 50m)

• Spoorweg: 7,85 m + ½ RD, min. 30m 

• Waterkering: binnen kernzone/beschermingszone 
volgens “nee, tenzij” beleid (afhankelijk 
beheerder)

• Hoogspanning: maximale werpafstand nominaal 
toerental

Vuistregels..
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3. Van Handboek naar Handreiking 
Risicozonering WT

Handboek (versie 2014) 

Handreiking + Handleiding

Infomil RIVM

(versies 2019)

Handreiking:
• Overzicht van wet- en regelgeving en beleid van de 

risico’s van windturbines
• Voorbeelden van plaatsing WT in nabijheid van 

andere risicobronnen
• Voor: vergunningverleners (bevoegd gezag), 

ontwikkelaars, eigenaren en beheerders van 
infrastructuur en inrichtingen

Handleiding:
• Faalscenario’s en -frequenties windturbines
• Bepalen risicoafstanden WT met generieke waarden 

of berekenen (rekenmethodieken)



Doel van de Handreiking:

De Handreiking biedt een praktijkrichtlijn om een 
kwantitatieve risicoanalyse voor de risico’s van 
windturbines op de omgeving op een eenduidige en 
consistente wijze te kunnen uitvoeren.

Het gaat om:

Veiligheidsrisico’s bij grotere windturbines (> 1 MW): 
mastbreuk, afbreken gondel of afbreken blad met 
mogelijke schade aan personen, leidingen, wegen, 
dijken, etc.

Alleen tijdens bedrijf, niet tijdens de bouw of 
onderhoud.

En niet om: 
geluid, radarverstoring, slagschaduw, vogels, 
vleermuizen, milieu, etc. 
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4. Handreiking Risicozonering WT



• Teksten zijn geactualiseerd en soms wat helderder 
opgeschreven en fouten zijn eruit gehaald.

• De tekst is beleidsneutraal overgenomen uit het 
Handboek.

• Positionering van de Handleiding bij RIVM.

• Beter onderscheid gemaakt tussen wettelijke regels 
en ‘beleid’ van infrastructuur beheerders, zoals 
Tennet en Gasunie.

• Nog geen rekening gehouden met komst 
Omgevingswet; volgt in de loop van 2020.

• Geen actualisatie van faalkansen.
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Wat is er veranderd? En wat niet?



Vragen?
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Wind op land
16%

Wind op zee
9%

Zonnepanelen
6%

Geothermie
2%

Warmtepompen
5%

Biomassaketels 
bedrijven

14%

Biomassa in 
kolencentrales

2%

Houtkachels 
thuis
14%

Afvalcentrales
14%

Biogas
8%

Bio-olie
10%

Aandeel in totale duurzame energiegebruik 
in 2017 (totaal aandeel 6,7%)
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