
Windpark  
Eemshaven-West

Welk alternatief heeft uw voorkeur?



Bepalen van een 
voorkeursalternatief

Vattenfall, Stichting Eemswind en Energiecoöperatie Oudeschip 
& Omstreken ontwikkelen Windpark Eemshaven-West.  
Met dit park draagt de provincie Groningen bij aan de landelijke 
 energiedoel stellingen. Graag laten we u in deze folder vier 
mogelijke opstel lingen (alternatieven) van de windmolens van 
het windpark zien. 

Het plaatsen van windmolens in het gebied Eemshaven-West kan op verschillende 
manieren. Graag vragen we uw mening over de alternatieven die we hebben onder-
zocht. Om een goede keuze te kunnen maken hebben we een aantal alternatieven 
gemaakt. De gevolgen van deze alternatieven voor de omgeving hebben we laten 
onderzoeken, deze onderzoeken leggen we vast in een milieueffect rapportage (MER). 
In de MER hebben we ook alternatieven met een vergelijkbaar aantal, maar grotere 
windmolens onderzocht; die hebben sowieso niet onze voorkeur. We hebben voor 
alternatief C in de MER twee varianten meegenomen. C met 17 turbines en C met  
18 turbines. Daarbij is ten opzichte van eerdere communicatie een turbine in de  
tweede lijn toegevoegd. In deze folder zijn de belangrijkste resultaten beschreven  
en vergelijken we de vier alternatieven die zijn overgebleven. 

Een volgende stap in de besluitvorming is het kiezen van een voorkeursalternatief 
voor de opstelling van de windmolens. Het is de provincie Groningen die hier 
 uiteindelijk over beslist. Daarbij spelen een aantal zaken mee: de effecten van het 
windpark, de energieopbrengst, de opvatting van de omgeving en in hoeverre het 
alternatief past bij de vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten.

De 4 alternatieven  
met elkaar vergeleken

Energieproductie, verwacht in fase 1 
gigawattuur per jaar

A
C17
C18
E

Totaal aantal windmolens

A
C17
C18
E

Aantal dorpsmolens en opbrengst
indicatief in euro’s

A
C17
C18
E

Totale tegemoetkoming per adres
euro’s bruto per jaar

A
C17
C18
E

Minimale afstand tot woningen 
meter

A
C17
C18
E

Slagschaduw 
uur per jaar

A
C17
C18
E

Geluidsmaatregelen

A
C17
C18
E

Windmolenverlichting

A

C17

C18

E

Aanvullende maatregelen

A
C17

C18

E

Proactieve vergoeding planschade

Proactieve vergoeding planschade  

incl. ‘eigen risico’ (NMR)

Proactieve vergoeding planschade  

incl. ‘eigen risico’ (NMR)

Proactieve vergoeding planschade

Onderzoek naar mogelijkheden  

ter beperking van verlichting

Inzet van transpondersysteem,  

mits toegestaan door ILT

Inzet van transpondersysteem,  

mits toegestaan door ILT

Onderzoek naar mogelijkheden

ter beperking van verlichting

Voldoen aan norm, 47 dB(Lden) en 41 dB(A)

Verdere beperking in de nacht tot 39 dB(A)

Verdere beperking in de nacht tot 39 dB(A)

Voldoen aan norm, 47 dB(Lden) en 41 dB(A)

De gestreepte balk stelt het verschil voor tussen 
de minimale en de maximale waarde

1: 100.000

2: 200.000

2: 200.000

1: 100.000 

13 (in 3 lijnen)

17 (in 4 lijnen)

18 (in 4 lijnen)

12 (in 3 lijnen)

205 GWh - 250 GWh

265 GWh - 320 GWh

283 GWh - 340 GWh

188 GWh - 230 GWh

5684 - 6106

6745 - 7300

7022 - 7606

5439 - 5800

6

<1

<1

6

795 / 632 

822 / 707

503 / 707

761 / 583



De alternatieven
Windpark Eemshaven-West wordt in fasen ontwikkeld. In de afbeeldingen op 
de  volgende pagina’s zijn de windmolens die horen bij elke fase aangegeven.

Fase 1 
De windmolens voor fase 1 zijn groen gemarkeerd. Voor de eerste fase van 
het park willen we dit jaar de vergunningen aanvragen om het park in 2024 
te kunnen gaan bouwen. De voorgestelde regelingen zijn van toepassing op 
de bewoners in een straal van 1.500 meter van de windmolens die worden 
gerealiseerd. 

Fase 2
De windmolens voor fase 2 zijn oranje gemarkeerd. Deze windmolens ont-
wikkelen we later, vanwege een juridische procedure die nog loopt. Hier 
vragen we op dit moment nog geen vergunningen voor aan. We zullen naar 
verwachting in 2022/2023 verder gaan met de ontwikkeling van fase 2. Wel is 
de opstelling van de windmolens in fase 1 bepalend voor de opstelling van de 
windmolens in fase 2. Daarom hebben de omwonenden binnen een straal 
van 1.500 meter rondom de windmolens in fase 2 ook deze enquête ont-
vangen. Voor omwonenden van windmolens van fase 2 gelden dezelfde 
regelingen als voor omwonenden van windmolens van fase 1. De ver-
goedingen per adres zullen dan ook grotendeels hetzelfde zijn.

Bestaande en vergunde turbines

Woningen

Minimale afstand fase 1

Minimale afstand fase 2

Plangebied

Alternatief A

205 GWh - 250 GWh verwachte energieproductie per jaar in fase 1

13 windmolens (in 3 lijnen) in fase 1 + 9 in fase 2

1 dorpsmolen levert, naar verwachting, €100.000 per jaar op

€1.800 - €2.222 vergoeding energieopbrengst per jaar

€65.000 - €76.000 gebiedsgebonden bijdrage per jaar

Totaal €5.684 - €6.106 tegemoetkoming per adres per jaar

Minimaal 795 meter afstand tot woningen in fase 1, minimaal 632 meter afstand tot woningen in fase 2

6 uur slagschaduw per jaar

Geluidsmaatregelen voldoen aan norm, 47 dB(Lden) en 41 dB(A)

Onderzoek naar mogelijkheden ter beperking van verlichting

Aanvullende maatregelen: proactieve vergoeding planschade

0 0,5 1 km
N

 



265 GWh - 320 GWh verwachte energieproductie per jaar in fase 1

17 windmolens in fase 1 (in 4 lijnen) + 8 in fase 2

2 dorpsmolens leveren, naar verwachting, €200.000 per jaar op

€2.861 - €3.416 vergoeding energieopbrengst per jaar

€85.000 - €100.000 gebiedsgebonden bijdrage per jaar

Totaal €6.745 - €7.300 tegemoetkoming per adres per jaar

Minimaal 822 meter afstand tot woningen in fase 1, minimaal 707 meter afstand tot woningen in fase 2

Minder dan 1 uur slagschaduw per jaar

Geluidsmaatregelen: verdere beperking in de nacht tot 39 dB(A)

Windmolenverlichting: inzet van transpondersysteem, mits toegestaan door ILT

Aanvullende maatregelen: proactieve vergoeding planschade incl. ‘eigen risico’ (NMR)

Alternatief C17
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Alternatief C18

283 GWh - 340 GWh verwachte energieproductie per jaar in fase 1

18 windmolens in fase 1 (in 4 lijnen) + 8 in fase 2

2 dorpsmolens leveren, naar verwachting, €200.000 per jaar op

€3.138 - €3.722 vergoeding energieopbrengst per jaar

€91.000 - €105.000 gebiedsgebonden bijdrage per jaar

Totaal €7.022 - €7.606 tegemoetkoming per adres per jaar

Minimaal 503 meter afstand tot woningen in fase 1, minimaal 707 meter afstand tot woningen in fase 2

Minder dan 1 uur slagschaduw per jaar

Geluidsmaatregelen: verdere beperking in de nacht tot 39 dB(A)

Windmolenverlichting: inzet van transpondersysteem, mits toegestaan door ILT

Aanvullende maatregelen: proactieve vergoeding planschade incl. ‘eigen risico’ (NMR)
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Alternatief E

188 GWh - 230 GWh verwachte energieproductie per jaar in fase 1

12 windmolens (in 3 lijnen) + 3 in fase 2

1 dorpsmolen levert, naar verwachting, €100.000 per jaar op

€1.555 - €1.916 vergoeding energieopbrengst per jaar

€60.000 - €70.000 gebiedsgebonden bijdrage per jaar

Totaal €5.439 - €5.800 tegemoetkoming per adres per jaar

Minimaal 761 meter afstand tot woningen in fase 1, minimaal 583 meter afstand tot woningen in fase 2

6 uur slagschaduw per jaar

Geluidsmaatregelen voldoen aan norm, 47 dB(Lden) en 41 dB(A)

Onderzoek naar mogelijkheden ter beperking van verlichting

Aanvullende maatregelen: proactieve vergoeding planschade

0 0,5 1 km
N

Tegemoetkoming voor de omgeving
Voor Windpark Eemshaven-West zijn er drie regelingen waardoor omwonenden binnen een 
straal van 1.500 meter, nu 18 adressen, van het windpark mee kunnen profiteren: een vergoe-
ding uit de opbrengst van het windpark, een gebieds gebonden bijdrage en de opbrengst uit 
de dorpsmolens. Omwonenden ontvangen een jaarlijks bedrag van alle drie regelingen.  
De drie bedragen samen tellen op tot een totale tegemoetkoming per adres.

1. Tegemoetkoming energieopbrengst
Dit is een jaarlijks bedrag per adres dat door Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie-
coöperatie Oudeschip & Omstreken recht streeks aan de bewoners wordt betaald. De 
 vergoeding is afhankelijk van de verwachte productie van het windpark: 15 cent per opge-
wekte megawattuur (MWh) stroom voor een  opstelling tot 12 windmolens en 30 cent per 
megawattuur (MWh) voor het aantal molens dat boven 12 uitkomt.

2. Gebiedsgebonden bijdrage 
Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie coöperatie Oudeschip & Omstreken betalen een 
verplichte jaarlijkse financiële bijdrage, de zogenaamde gebiedsgebonden bijdrage aan het 
gebiedsfonds. Hier geldt: hoe groter het aantal windmolens, hoe hoger de jaarlijkse bijdrage. 
Dit is een jaarlijks bedrag van € 1.050 per megawatt (MW) opgesteld  vermogen per jaar. 
Voor een molen van 5 MW betalen de initiatiefnemers dus € 5.250 per jaar. Hiervan wordt 80 
procent aan de omwonenden binnen een straal van 1.500 meter uitgekeerd. Die  uitkering 
wordt uitgevoerd door een  administratiekantoor.

3. Opbrengst dorpsmolens
Energiecoöperatie Oudeschip & Omstreken zal daarnaast twintig procent investeren in nieuwe 
duurzame projecten, onder meer in de ontwikkeling van de zogenaamde dorpsmolens  
(1 of 2 windmolens) in Windpark Eemshaven-West. De opbrengst van de dorpsmolens, naar 
verwachting € 100.000 per molen, wordt via dezelfde manier als de gebiedsgebonden 
 bijdrage jaarlijks  uitgekeerd.

Toelichting
Voor de alternatieven die we u in deze folder voorleggen vergelijken we: de slagschaduw, het 
geluid, de verlichting, de energieproductie, de tegemoetkoming voor de omgeving, het  totaal 
aantal windmolens, het aantal molens dat uiteindelijk in eigendom komt van Energiecoöperatie 
Oudeschip & Omstreken (dorpsmolens). We laten u ook de minimale  afstand tot woningen 
én het toekomstige uitzicht op het windpark zien. Daarbij gaan we ook steeds in op de 
 aanvullende maatregelen die we bereid zijn te nemen bij een opstelling in vier lijnen.

Met een opstelling in vier lijnen komen er meer windmolens, maar de overlast van geluid en 
slagschaduw zal afnemen doordat we extra maatregelen kunnen nemen. Omdat de molens 
samen meer stroom produceren, kunnen we een molen ook gemakkelijker even stilzetten. 
Een extra voordeel van meer windmolens is dat er ook meer geld naar de verschillende fond-
sen gaat: u profiteert dus meer van het windpark.



Slagschaduw
Het kan voorkomen dat windmolens op  bepaalde dagen in een jaar slagschaduw veroorzaken. 
Slagschaduw is de bewegende schaduw van een windmolen op een woning. De lengte van 
de schaduw is afhankelijk van de opstelling en de hoogte van de  windmolens.

De wettelijke norm hiervoor is dat er  gemiddeld op niet meer dan 17 dagen per jaar meer 
dan 20 minuten schaduw per dag mag optreden. In totaal is dit ongeveer 6-15 uur per jaar. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor  Ondernemend Neder-
land (RVO)1. 

Een windmolen wordt automatisch stilgezet op het moment dat het maximaal aantal uren 
schaduw per jaar wordt overschreden. Bij de alternatieven C17 en C18 gaan we verder en 
zeggen we toe dat de windmolens stilstaan op alle momenten dat er slagschaduw op de 
gevels van  woningen kan ontstaan. Dat betekent dat er gedurende het hele jaar in totaal  
maximaal 1 uur slagschaduw zal zijn. We maken hierbij een klein voorbehoud. De turbines 
moeten namelijk geprogrammeerd worden. Daardoor kan er toch een zeer geringe  
hoeveelheid slagschaduw optreden.

Geluid
De norm voor het jaargemiddelde  geluids niveau van windmolens in Nederland  bedraagt 
47 decibel, of dB(Lden), over een geheel etmaal en 41 decibel of dB(A), in de nacht. Dat wordt 
gemeten op de  buitengevels van woningen. In de praktijk is ook in de dag en avond het 
 gemiddelde geluid niveau niet veel hoger dan de nachtnorm van 41 dB(A). Alle alternatieven 
voldoen aan deze normen.

Het is mogelijk dat u het geluid van de  windmolens kunt waarnemen, en onder omstandighe-
den ook als hinderlijk ervaart. Omdat vooral in de nacht de meeste kans bestaat op hinder 
door het geluid, nemen wij in alternatief C17 en C18 aanvullende maatregelen. Door te kiezen 
voor stillere molens en de windmolens eventueel in de nacht langzamer te laten draaien, be-
perken we het nachtelijke geluidniveau verder dan wettelijk nodig is: tot maximaal 39 dB(A) 
gemiddeld over een jaar. Daardoor wekken de windmolens wel minder energie op. Verder 
onderzoeken we de mogelijkheden om in de nacht de instellingen van de windmolens aan te 
passen naar specifieke omstandigheden die de meeste kans op hinder opleveren. Denk hierbij 
aan warme nachten waarop u graag met open ramen slaapt of nachten waarbij het op het 
niveau van de woningen veel minder waait dan op de hoogte van de windmolen. Meer infor-
matie kunt u vinden op de website van op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO)2.

1 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/ 
windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/slagschaduw-0

2 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/ 
windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidnormering

Verlichting
De verlichting op windmolens dient voor de veiligheid van het luchtverkeer. Op wind molens 
met een tiphoogte van 150 meter of meer is verlichting verplicht. In principe is de verlichting 
overdag een wit knipperend licht en in de nacht een rood vast brandend licht. Ook voor 
 verlichting zijn maatregelen die de hinder beperken technisch uitvoerbaar. Naar verwachting 
is het vanaf 2023 mogelijk om een zogenaamd transpondersysteem, een soort bewegings-
sensor, toe te passen op de windmolens. De verlichting gaat met zo’n systeem dan alleen aan 
wanneer er lucht verkeer in de omgeving van het windpark is. We passen dit systeem toe en 
betalen dit bij de keuze voor alternatieven C17 en C18. Bij de andere alternatieven verkennen 
we de mogelijkheden voor een oplossing met de betrokken overheden. 

Afstand tot woningen
In Nederland gelden geen regels voor de minimale afstand tussen een windmolen en een 
woning. Vooral de wettelijke vereisten voor geluid en slagschaduw zijn bepalend voor de 
 afstand. Om de afstand tot woningen te vergroten, kunnen wij bij alternatief C17 als extra 
maatregel één windmolen minder (17) plaatsen. We gaan hierbij uit van woningen die niet van 
één van de participanten in Stichting Eemswind zijn.

Uitzicht
Bij elk alternatief van het windpark laten we het toekomstig uitzicht zien. Hierbij zijn we uitgegaan 
van het toekomstig uitzicht vanaf de Emmaweg, ten westen van Valom. Door bij de opstelling 
van de windmolens de kustlijn te volgen, wordt Windpark Eemshaven-West zo  optimaal mogelijk 
in het landschap ingepast. Voor Windpark Eemshaven-West kiezen 
we voor windmolens met een ashoogte tot 155 meter en een maxima-
le tiphoogte van 235 meter, zie daarvoor de  afbeelding.

Overige aanvullende maatregelen
Door de komst van het windpark kan het voorkomen dat de waarde van uw woning daalt. 
U kunt daar een wettelijke tegemoetkoming voor aanvragen via de planschadeprocedure. 
 Wanneer u aan de voorwaarden voor honorering van uw aanvraag voldoet, dan betalen de 
initiatiefnemers de tegemoetkoming aan u uit.

Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie coöperatie Oudeschip & Omstreken zeggen toe dat 
zij de tegemoetkoming proactief  uitkeren. U hoeft dit dan niet achteraf via een procedure bij 
de provincie aan te vragen. Wij vragen een onafhankelijk bureau om een analyse te maken. 
Op basis van deze analyse betalen wij het bedrag voor planschade. Omdat nog niet bekend is 
of een woning inderdaad in waarde daalt, is de vergoeding (nog) niet exact te voorspellen. 

Bij planschade komt normaliter een deel voor rekening van de aanvrager zelf. Dit heet het 
 Normaal Maatschappelijk Risico. Dat bedrag varieert tussen twee en vijf procent van de 
woning waarde. De initiatiefnemers vergoeden bij alternatief C17 en C18 ook het Normaal 
 Maatschappelijk Risico.

ashoogte

tiphoogte




