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‘Windturbines, of alternatieven’

Door Martijn Versteeg, Overberg, 26 mei 2021

Doel van het inspreekmoment:
Wij (inwoners van Overberg en omgeving) constateren onvolledigheid bij 
besluiten van de RES. Daarom willen wij u inzichten bieden rond de besluiten 
van de RES 1.0



Windopbrengst
Zoals in deze windroos afkomstig van 
het KNMI (langjarig gemiddelden [1991-
2020]) is af te lezen dat de windsnelheid 
in de Bilt in de maand juni praktisch niet 
boven windkracht 4 uitkomt. De positie 
Overberg heeft ten opzichte van de Bilt 
een vergelijkbare windopbrengst zoals 
te zien is op de windkaart van het RVO 
(Windviewer SDE++ en SCE).
De windroos is aan de hand van de 
windschaal van Beaufort. Ter verduidelij-
king een index van deze hantering:

De gemiddelden per maand zijn over de gehele linie niet heel verschillend. Echter in de 
wintermaanden is er meer windkracht 3-4 te zien. Zoals in deze windroos te zien is, ligt 
het gemiddelde op windkracht 2+. In de klimatologie wordt er gesproken over zwakke 
wind. Dit zijn windsnelheden van 1,6 tot hooguit 4 meter per seconde. 
Een windmeter geeft geen informatie over de windsnelheid op de ashoogte van een 
geplande windturbine van 241 meter, daarover de aanvullende informatie van het RVO 
(schema 1). Op deze hoogte wordt windkracht 3-4 gemeten over een jaargemiddelde.
Zoals te zien in de windroos komt de wind vaak uit een andere richting, het draaien van 
de wind zorgt ook voor wind loze momenten voor de windturbine omdat de wind niet 
in een rechte lijn door de wieken wordt opgevangen. 
Met deze informatie is het redelijk transparant te maken wat de opbrengst van een wind-
turbine zal zijn. Wetende dat een windturbine pas energie begint op te wekken bij een 
windsnelheid van 3 meter per seconde. Het berekende rendement van een windturbine 
ligt op 10 meter per seconde, dat betekent dat een windturbine 100% efficiënt is vanaf 
een windsnelheid van 10 meter per seconde, maar wordt stil gezet bij een windsnelheid 
van ± 15-25 meter per seconde (windkracht 7).  
De hier uit volgende conclusie is onomstotelijk. Het is niet rendabel om hier windturbi-
nes te plaatsen, windturbines in Overberg zijn dus niet groen.

Schema 1

Economisch
In de opbrengst van de windturbine zien we dat het rendement van een windturbine ± 
20-35%  is. De geplande windturbines van het type Vestas V150-6.0 heeft een opbrengst 
van 5,6 MW bij windsnelheden van 10 meter per seconde (windkracht 5,8). We zien in 
de informatie van het RVO en KNMI dat deze windsnelheden in ons gebied, weinig tot 

niet worden gehaald. Dit betekent dat er op alternatieve wijzen alsnog energie moet 
worden opgewekt. Dit wordt gedaan door de capaciteit die we nog moeten behouden 
aan gascentrales. Dus het plan van de RES 1.0 zal geen gascentrales doen laten sluiten. 
Het operatief houden van zowel gascentrales en windturbines (± €100.000 per jaar per 
turbine) zal de energie rekening doen laten stijgen. Dit wordt ook onderbouwd in het 
rapport van PWC  ‘De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerder’ van 7 
april 2021. Door over te stappen op o.a. windenergie zal het netbeheer moeten worden 
verzwaard voor €102.000.000.000,00. Volgens het rapport zal t/m 2030 de energieprijs 
(stroom) met 98% toenemen door de hogere kosten voor Tennet en de RNB’s.
	 •		TenneT	tarieven	zullen	stijgen.	Prognose	is	(2021)	100,	in	2030	wordt	dat	waarschijn-

lijk 177% meer naar €277,-
	 •		Stijging	netbeheer	tarief,	gem.	van	€440,-	naar	€600,-	per	huishouden	per	jaar	in	

2050 (±50%).
Daarnaast wordt o.a. de overheid belast met structurele extra kosten van het subsidiëren 
van stimuleringen zoals SDE++ (5 miljard in 2020), SCE, energie-investeringsaftrek en 
kleinere door gemeenten, en banken.
Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is een subsidie 
waarmee de overheid duurzame energie wil stimuleren. Omdat de productiekosten van 
1 kWh windenergie hoger zijn dan de productiekosten van 1 kWh grijze stroom, wordt er 
een extra subsidie toegekend waarbij het verschil via de SCE gelijk wordt aangevuld.
Een bijkomend probleem is dat een windturbine ± een contractduur krijgt van 15 jaar. 
Dit zal betekenen dat voor 2050 in totaal 3 maal alle windturbines opnieuw geprodu-
ceerd, geplaatst en afgebroken dienen te worden. In het geval een windturbine 100% 
effectief is, zal het over 10.500 windturbines gaan, als dit zoals berekend is op 20-35% uit 
zal komen zal het aantal snel boven 30.000 komen! Als voorbeeld een kerncentrale gaat 
gemakkelijk 50 jaar mee en daar hebben we er 1 tot 3 van nodig.

De conclusie luidt dat het plan om windenergie op te wekken alleen mogelijk is tegen 
extreem veel kosten. 
De overheid is niet in staat om de SDE++ subsidies te betalen in 2030. 
Dat kan leiden tot het einde van het klimaatakkoord, maar veel waarschijnlijker is dat 
gemeenten en provinciën mee moeten gaan betalen aan deze vorm van energie op-
wekking als ook de prijs van energie omhoog zal gaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
de kosten per KWh in Duitsland, die liggen op 215% van onze prijs, door de sluiting van 
kerncentrales, bruinkoolcentrales en de transitie naar windturbines.

Ecologie en Milieu
De komst van windturbines zal voor de ecologie een heersende rol spelen. Er komt in 
de natuurlijke voedselpiramide een nieuw soort bovenaan te staan. Dit is de windturbi-
ne. Het type V150-6.0 windturbine maakt inclusief geluidsreducerende technologieën 
104,9dB dit zijn voor de mens hoorbare en infrageluiden. Dieren hebben een andere 
schaal waarin zij geluiden waarnemen. Zo heeft een vleermuis bijvoorbeeld een, voor 
de mens, ultrageluidspectrum. Een dier als bijvoorbeeld een rund, hond of das heeft een 
spectrum wat door de mens wordt beschouwd als infrageluid.
Conclusie is dat de infratonen van de windturbine voor veel diersoorten rond de geplan-
de windturbines een zeer negatief effect zal hebben.

Bekend is dat in het zoekgebied twee dassenburchten aanwezig zijn. Dit zal voor deze 
unieke dieren problemen veroorzaken omdat het leefgebied kleiner wordt. Een das eet 
voornamelijk regenwormen. De geplande turbines worden geplaatst in weilanden, waar 
het meeste voedsel wordt gevonden. Aan de ene kant worden er miljoenen geïnves-
teerd in het behoud van de das, maar hier lijkt het er op dat al deze inspanning te niet 
wordt gedaan.
Maar ook deze plek in Overberg is een zeer kwetsbaar broedgebied van o.a.: wespen-
dief, wulp, scholekster, grutto, koekoek en roofvogels zoals: buizerd, slechtvalk, havik, 
verschillende uilen.

Het diersoort dat onlangs al veel in de media voorbij is gekomen is de wespendief. Dit 
komt voort uit het volgende;
De Hoge Veluwe is een Natura2000 gebied. Deze gebieden zijn in 2017 opgenomen in 
Wet Natuurbescherming (A072). In dit geval gaat het specifiek om de doelstelling om 
100 broedparen te behouden op De Hoge Veluwe. Op dit moment zijn dat er 94. De wet 
stelt dat er geen negatief effect mag worden toegevoegd rond dit gebied ten nadelen 
van de hoeveelheid broedparen. In het rapport van Altenburg & Wymenga (A&W-rap-
port 20-140) wordt de invloed bepaald en het effect gewogen. 
De vrouwelijke wespendief foerageert tot een afstand van 15 km van het nest, waarbij 
8-10 km gangbaar is. De kans op mortaliteit door het aanvliegen van een windturbine 
neemt af per km van het nest. Een norm is bepaald betreft ‘negatief effect’. Deze norm is 
op 0.26 (1%) vastgesteld. De kans op mortaliteit op een afstand van 8 km, ligt op 6%. In 
de bijlage statenbrief met zaaknummer 2020-003057 wordt hier meer uitleg aangege-
ven, het hele rapport is te lezen via download, op de website van Altenburg & Wymenga. 
Hoofdstuk 7.3 laat het juridische aspect zien.
Deze zaak is te herleiden aan richtlijnen die zijn opgenomen in de Wet Natuurbescher-
ming. Dit heeft gevolgen voor de zoeklokatie in Renswoude. Deze zoeklokatie valt 
binnen de gestelde 8km van verschillende broedparen.
In onze provincie zijn ook broedparen van de Wespendief, deze bevinden zich op de 
stuwwal (Utrechtse Heuvelrug), op een afstand van 2-3 km tot de te plaatsen windturbi-
nes in Overberg, Renswoude en Woudenberg. Voor deze wespendieven geldt een veel 
hoger mortaliteitsniveau omdat hierbij de afstand tot het nest vele malen korter is.

Het huidige zoekgebied bevindt zich tussen Groene Contouren. Dit zijn gesubsidi-
eerde en erkende natuurgebieden. Ook bevindt zich in het zoekgebied nabijgelegen 
beschermde liniedijken.
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Grafiek 1: Rendement windturbine locatie Overberg 24 uur.
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Grafiek 2: Rendement energie opwerk maandag 17 mei 2021 (zeer gemiddeld)
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Energie behoefte & Alternatief
Het Klimaatakkoord heeft als doel het verminderen van de CO2 uitstoot met klimaat-
verbetering als gevolg.  Hierin wordt afgesproken om het klimaat te verbeteren. De 
primaire reden is dus klimaatverbetering. Voor de gemeenteraden is het primaire doel 
een akkoord te geven op RES-besluiten en daarmee deel te nemen aan de RES. Om een 
transitie te kunnen ondergaan, is het belangrijk om te weten wat we gaan veranderen. 
De RES voorziet in de behoefte van energie voor iedereen, privé en zakelijke gebruikers.
De behoefte van energie is complex, maar omdat er veel constante gebruikers zijn, is 
deze redelijk te vereenvoudigen met betrouwbare gemiddelden.
Hierboven een aantal grafieken. Grafiek 1 laat zien wat de landelijke behoefte is aan 
stroom (blauwe lijn). Het weerspiegelt onze actieve momenten. Ik constateer dat er rond 
middernacht nog op een computer wordt gewerkt met een lamp aan. Als we ontwaken 
begint het gebruik pas echt, denk aan een magnetron, kookplaat, koelkast die extra aan-
slaat, een televisie gaat aan, et cetera. Als we op ons werk zijn aangekomen (misschien 
wel met een elektrische auto) zijn we volop aan het verbruiken. Het verloop van de dag 
lijkt mij duidelijk.
Er is dus een constant verloop in energiebehoefte. Binnen de RES is het dus belangrijk 
om constante en reguleerbare energieopwekkers tot de beschikking te hebben. Het 
beste voorbeeld daarvan is kernenergie. Dit staat niet in de RES en is niet aan een 
gemeente of RES-regio om hierover te beoordelen. Deze valt dus af. Ook valt gas af, dit 
moet juist uitgefaseerd worden. Dan lijkt het al snel aan te komen op een windturbine of 
zonnepanelen.
Ik begin bij de windturbine. Zoals de grafiek laat zien lopen de lijnen niet synchroon of 
parallel. De conclusie hieruit is dat de windturbine wel energie opwerkt, maar niet voor 
onze behoefte. Op papier hebben we dus energie opgewerkt (rode lijn in grafiek 1) 
alleen kunnen we het niet optimaal gebruiken omdat we het niet kunnen opslaan. Een 
alternatief is om het overschot uit te voeren naar Duitsland, België of Noorwegen. Het 
probleem hier is alleen dat we dit al kennen door de hoge pieken waarbij we gratis (bijna 
met geld) stroom uit Duitsland krijgen omdat die al eerder hebben geanticipeerd op 
windenergie. Feit is dat daar de energieprijs al is gestegen naar een dubbele waarde van 
ons tarief KWh. Conclusie windenergie is haalbaar op papier, maar niet in de werkelijk-
heid.
Het eerste alternatief binnen de RES-lijnen is zonne-energie. Als we hierbij naar grafiek 2 
kijken zien we dat de opbrengt van zon, vele malen beter bij ons verbruik past, dan dat 
van wind. Het enige aan te merken punt is dat 1/5 deel van de dag (avond) een energie 
te kort komt. Maar bij het aanbreken van de dag loopt dit voor bij 100% gelijk aan onze 
energie behoefte!
In onze huidige gemeentelijke plannen staan 2 windturbines gepland. Ons voorstel 
is om dit tegen te gaan. Zoals heel duidelijk wordt onderbouwd door onze cijfers en 
wetenschappers is het een bijzonder kansloos concept om windturbines te plaatsen als 
het beter kan met zonne-energie. Met wind lijkt de RES te mislukken of een factor ±3 
duurder te worden!
Conclusie: zonne-energie voldoet vele malen beter aan onze behoefte, waar windener-
gie stroom op zal wekken die niemand gebruikt.

In de RES is er ruimte voor 100% zonne-energie, wij hebben berekend dat zonnepanelen 
op daken al voldoende is voor ons doel. Als de ambities hoger liggen, is er ruimte om 

zonne-energie rond de infrastructuur te plaatsen, dit wordt nog nergens voor gebruikt. 
Het heeft in ons geval geen speciale status en wordt niet benut zoals landbouwgronden.

Gevaren 
Voordat een windturbine wind kan vangen, moet het tegenover de windrichting 
worden gedraaid. Dit betekent dat de windturbine een ijsafslag heeft over een wijdte 
van 360°. De windturbines van het type V150-6.0 van Vestas kunnen deze ijsblokken 
eenvoudig 500 meter of verder afwerpen. Als dit een auto op de snelweg zou raken, zal 
dat hoogstwaarschijnlijk niet tot dodelijke slachtoffers leiden, maar bestaat de kans dat 
een automobilist schrikt van een brok ijs op de voorruit en de controle over het stuur 
verliest. Deze kans is zeer klein in verhouding tot de kans waarop ijs op huizen en zelf op 
direct omwonenden kan vallen. In het geval waarbij 1 windturbine wordt geplaatst is de 
maximale afstand van een eerste woning ruim 200 meter. Het is dus heel waarschijnlijk, 
dat als ijs van een rotorblad zal vallen, het ijs in de tuin o.i.d. neer zal komen. De kans dat 
een persoon geraakt wordt door vallend ijs, is een mogelijkheid die heel reëel gehouden 
moet worden. De type windturbine heeft een reducerende technologie op ijsontwikke-
ling, maar er blijft zich ijs vormen op de rotorbladen.

In mijn onderzoek heb ik de negatieve psyche-effecten van grote windturbines opge-
zocht. Hiervoor wordt momenteel veel onderzocht, rapporten worden op dit moment 
gemaakt. Maar zonder rapport, is te stellen dat mensen met epilepsie, autisme, tinnitus 
niet kunnen leven met deze verandering in hun leven. Ik noem voor nu deze drie omdat 
ik de in Overberg wonende personen, persoonlijk ken die hiermee gediagnosticeerd zijn.
Ik constateer een vergelijking met artsen en wetenschappers die nu waarschuwen voor 
de gezondheid van omwonenden, tegen een lobby van wind-energie bedrijven, met 
dezelfde artsen en wetenschappers die waarschuwde voor gezondheid tegen een zelfde 
lobby bij het roken.

Windturbines zijn statistisch gezien veilig als het gaat om het omvallen van een turbine 
of afbreken van een rotorblad. Echter moet dit wel bekend zijn als mogelijkheid. Als een 
rotorblad afbreekt of de turbine in zijn geheel omvalt, is de kans zeer redelijk dat deze op 
een huis te valt.

Slotwoord
U als Statenlid bent verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners van deze mooie 
provincie.
U kunt dit tijdens de RES-besluiten laten gelden, u kunt laten zien dat u voor duurzaam 
bent en tegelijkertijd voor het welzijn van ons allemaal. 
In Overberg is er geen draagvlak voor windturbines. We hebben dit gemeten door 
middel van twee onderzoeken. De commissie Overbergs Belang heeft alle inwoners 
bevraagd (onafhankelijk) voor of tegen te zijn. 99,8% is tegen windenergie, maar voor 
verduurzaming! De Stichting Duurzaam en Leefbaar heeft een petitie tegen de komst 
van windturbines gestart en ruim 5.300 handtekeningen verzameld in Renswoude, 
Overberg en Veenendaal-west.  
De woning die het kortst bij komt te staan, staat straks op net iets meer dan 200 meter 
afstand van de eerste turbine (241 meter hoog). Als deze draait hoort dit gezin constant 
een vervelend geluid van 105 dB. Op 300 meter staat er een zorgboerderij, op zelfde 
afstanden staan grote- en middelgrote agrarische bedrijven, scholen en verschillende 
kinderopvang locaties.  
Uit eigen onderzoek blijkt dat alleen al voor de in Overberg te plaatsen turbines, 853 
huishoudens worden belast binnen een straal van 1.500 meter, wat in Europees recht 
wordt afgekeurd. Het is Overberg maar ook Veenendaal-west en een deel Renswoude, 
een bijzonder grote zorg. Wij hopen dat u ons hoort en ook inziet dat plaatsen van 
windturbines als onderdeel van de RES geen betere toekomst biedt.
U als Statenlid heeft het mooie voorrecht om te stemmen voor wat goed is, voor ons 
allemaal!

windzon


