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Zeer geachte heer Kamp, Excellentie, 

 

Op uw mondelinge verzoek breng ik namens het College van Rijksadviseurs bij deze 
advies uit over de implementatiefase van de Structuurvisie Wind op Land. Het 
advies gaat in op de kwalitatieve, landschappelijke  dimensie van de 
plaatsingsproblematiek en culmineert in de aanbeveling om komend najaar over te 
gaan tot de instelling van een Nationaal Atelier Wind. Zo’n atelier ondersteunt 
vanuit onafhankelijke hoek de plan- en besluitvorming rond de plaatsing van 
nieuwe windturbines, al of niet deel uitmakend van de Rijkscoördinatieregeling. 

 

Aanleiding tot dit advies 

De Structuurvisie Wind op Land (SWoL) beschrijft de overeengekomen ruimtelijke 
koers ten aanzien van de realisatie van nieuwe windmolenparken op het 
Nederlandse grondgebied. De Structuurvisie is de weerslag van de 
onderhandelingsresultaten tussen de sturende partijen, betrokken bij de plaatsing 
en exploitatie van omvangrijkere windturbineopstellingen. De SWoL weerspiegelt 
dat deel van de totaal 6000MW aan gewenste opstellingen, dat via de 
Rijkscoördinatieregeling wordt ingevuld. Daarnaast is een nader te bepalen 
hoeveelheid windturbines nodig waarvoor op provinciaal en lokaal niveau de 
beslissingen moeten worden genomen. De SER bracht begin juli de hoofdlijnen uit 
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van het Nationaal Energieakkoord. Tot 2023 wordt ingezet op een forse, 
gemeenschappelijke investeringsimpuls gericht op een aandeel van 16% 
energieproductie uit vernieuwbare bronnen. Een belangrijk onderdeel is de 
ontwikkeling van nieuwe windparken op zee, vast te leggen in een Structuurvisie 
Wind op Zee (begin 2014). 

Waar en hoe de nieuwe generatie grote windturbines zal worden gesitueerd is van 
enorme invloed op de kwaliteit van het landschap. Het gaat om zeer grote 
artefacten die in de meester gevallen geen directe functionele relatie hebben met 
de activiteiten in de directe nabijheid. Er bestaat in de samenleving daarom een 
paradoxale houding ten aanzien van windturbines: principiële sympathie met de 
ambitie van duurzame energievoorziening, maar grote terughoudendheid om daar 
in de eigen leefomgeving of in het gekoesterde vergezicht mee te worden 
geconfronteerd.  

In een overleg dat de Rijksadviseur Landschap en Water met u over dit onderwerp 
had, sprak u uw zorgen uit over de visueel-ruimtelijke effecten van het 
windprogramma in relatie tot de gewenste voortgang van de uitvoering. In de 
gedachtewisseling ontstond het idee van een nieuwe gemeenschappelijke 
voorziening waarin de verschillende inspanningen met betrekking tot de 
plaatsingsvoorstellen worden samengebracht en naar de uitvoering geholpen: een 
Nationaal Atelier Wind (NAW). Ook de mogelijkheden voor Wind op Zee (binnen de 
12mijlszone) zouden door dit atelier kunnen worden onderzocht. In voorliggend 
advies wordt de suggestie van dit atelier toegelicht en uitgewerkt. 

 

Eerder uitgebrachte adviezen 

De voorgaande Rijksadviseurs voor het Landschap hebben met verschillende 
publicaties en adviezen (maart 2007, december 2009, september 2010, juli 2012) 
duidelijk gemaakt dat een expliciet gemaakte, kwalitatieve inkleuring van de 
windenergieambitie noodzakelijk is, willen de overheden en de marktpartijen de 
maatschappelijke terughoudendheid met opgeheven hoofd tegemoet kunnen 
treden. Dirk Sijmons pleitte voor een planologisch onderscheid in 
windconcentratiegebieden en landschappelijke ‘vides’. Yttje Feddes komt in haar 
advies “Een Choreografie voor 1000 Molens” tot de conclusie dat de opgave van 
6000MW op land de toepassing van zeer hoge windmolens rechtvaardigt en dat 
deze windparken qua maat, schaal en expressie niet meer kunnen worden 
‘ingepast’ in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze bepleit ook ruimtelijke 
concentratie en daarnaast aansluiting bij de allergrootste ruimtelijke structuren 
zoals de kust, de deltawerken en de nationale haven- en industriegebieden in 
Noord- en West-Nederland. In de SWoL zijn deze aanbevelingen opgepakt en 
uitgewerkt in drie inrichtingsprincipes: 
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- aansluiting bij grote landschappelijke en civiele structuren in het windrijkste deel 
van Nederland 
- een herkenbare interne ordening, bijvoorbeeld regelmatige lijnen of 
rasteropstellingen 
- een duidelijk waarneembare afstand tussen verschillende opstellingen. 
 

Een landschappelijke probleemstelling 

De ervaringen tot nu toe leren dat het bereiken van overeenstemming over de 
ontwikkeling van nieuwe turbineopstellingen buitengewoon moeilijk verloopt. Het 
is duidelijk geworden dat de opgave zich niet zomaar ‘laat uitrollen’ over de vlakke 
Hollandse topografie. De provinciale en lokale politiek probeert de kool en de geit 
te sparen en de uitvoerende marktpartijen zijn afhankelijk van de bereidwilligheid 
van particuliere grondeigenaren en gaan dus buitengewoon pragmatisch te werk. In 
de uitwerking en uitvoering neigen de beoogde opstellingen van meer dan 100MW 
in kleinere ensembles uiteen te vallen, waardoor het lastig zou kunnen worden het 
meest substantiële deel van de gewenste windparken via de 
Rijkscoördinatieregeling te realiseren. De praktijk leert dat kleine opstellingen van 
twee tot vijf windturbines relatief eenvoudig zijn te ontwikkelen, ook omdat de 
initiatieven van die omvang onder de grens van de mer-plicht blijven. Een 
inefficiënte fragmentatie in het windmolenbestand en een ongewenste 
landschappelijke verkruimeling zijn in ieders ogen onwenselijk, maar lijken dus toch 
waarschijnlijk. Die ontwikkeling tast ook het maatschappelijk draagvlak weer verder 
aan. 

De afgelopen jaren zijn de drie achtereenvolgende Rijksadviseurs voor het 
Landschap en de provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit herhaalde malen 
benaderd geweest door regionale overheden, maatschappelijke organisaties en 
marktpartijen om vanuit hun onafhankelijke positie te adviseren over 
landschappelijke en stedebouwkundige toelaatbaarheid van specifieke windparken. 
Tot op de dag van vandaag komen die verzoeken binnen. Dit wijst op een lacune in 
de procesgang die ik voorlopig kwalificeer als een gebrek aan onverdachte, 
deskundige plan- en oordeelsvorming, naast en na de formele procedures die aan 
een besluit en de vergunningsverlening voorafgaan. In de ogen van adviesvragers 
worden de kwalitatieve ruimtelijke dimensies en de beoordeling van realistische 
alternatieven van windenergie, ook in de mer-procedures, onvoldoende gedekt. 
Ook zijn de mogelijkheden om creatieve, meervoudige ruimtelijke oplossingen te 
bedenken die het initiatief in een breder perspectief van gebiedsontwikkeling of in 
een breder energie-transitioneel kader plaatsen tot nu toe niet uit de verf 
gekomen. 

 

Naar een Nationaal Atelier Wind 

Tegen de achtergrond van de ruimtelijke probleemstelling, de gedeelde bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, de maatschappelijke terughoudendheid en de aantoonbare 
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en voortdurende behoefte aan deskundig, specifiek, kwalitatief, richtinggevend en 
gecoördineerd advies bij de diverse projecten, pleit ik voor de oprichting van het 
Nationaal Atelier Wind (NAW). Dit atelier moet de uitvoering van de SWoL 
voortvarend en met gezag gaan ondersteunen. Voordeel van zo’n coördinerende 
voorziening is dat er één richtinggevende landschappelijke benadering kan worden 
ontwikkeld voor de uiteenlopende locaties en voor verschillende projectomvang. 

Het NAW is te begrijpen als het aanbod van het Rijk om in de geest van het IPO-
akkoord, de SWoL en het recent bereikt energieakkoord op hoofdlijnen, een 
volgende operationele stap te zetten bij de realisatie van de windenergieambitie. 
Het zal zijn geloofwaardigheid moeten ontlenen aan een onafhankelijke signatuur, 
maar functioneren onder auspiciën van twee departementen (EZ en I&M), 

vertegenwoordigers van provincies en van gemeenten en bedrijfsleven1. Daarnaast 
is het NAW te beschouwen als het kwalitatieve gereedschap van de 
Rijkscoördinatieregeling, naast de bestuurlijke, juridische en financiële 
gereedschappen die de regeling nu typeren.  

Het NAW kan in zijn communicatie naar buiten een bijdrage leveren aan het op 
gang brengen van verdiept maatschappelijk besef en voorzichtige appreciatie voor 
het nieuwe windlandschap dat onherroepelijk dichterbij komt. Voorts kan het NAW 
voor de hogere technische opleidingen en de betrokken bedrijfstakken 
(molenbouwers, energieleveranciers, energieadviseurs e.a.) een 

kraamkamerfunctie hebben voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen2. Het 
bevordert de ontwikkeling van een community of practice, die in mijn ogen op dit 
moment ontbreekt. Tegen deze achtergrond is de adequate bemensing van het 
atelier van groot belang.  

 

Operationalisering van het NAW 

                                                           

1 Er is een analogie met het Delta-atelier 

(http://www.deltacommissaris.nl/onderwerpen/delta-atelier/) dat de 

Deltacommissaris ondersteunt bij de voorbereiding van de aanstaande 

Deltabeslissingen. Het Delta-atelier brengt de ruimtelijke voorwaarden, kansen en 

consequenties in beeld van de nationale en regionale uitdagingen rond de 

waterbeheersing voor de komende decennia. Het verschil met het NAW is dat dat 

een meervoudige bestuurlijke verankering en een nationale scope zou moeten 

krijgen. Het Delta-atelier is een rijksatelier. 

 
2 In dit verband strekt het Atelier Kustkwaliteit tot voorbeeld 

(http://www.atelierkustkwaliteit.nl/public/). Dit atelier was het initiatief van de 

provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit van Noord- en Zuid-Holland. Het had 

zijn home-base in de TUDelft en heeft twee jaar intensief gewerkt met 

rijkspartijen, regionale bestuurlijke partijen en maatschappelijke organisaties in 

de verkenning van innovatieve, meervoudige oplossingen voor kustveiligheid. 

http://www.deltacommissaris.nl/onderwerpen/delta-atelier/
http://www.atelierkustkwaliteit.nl/public/
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Het Nationaal Atelier Wind wordt idealiter door u (en uw collega van Infrastructuur 
en Milieu) aangekondigd als het aanbod van het Rijk aan alle partijen die 
constructief uitvoering willen geven aan de ambitie van 6000 MW op land en 6000 
MW windenergie op zee. Het krijgt als opdracht in te zoomen op de regionale 
zoekgebieden Wind op Land en deze verder te onderzoeken op hun 
‘laadvermogen’. Tegelijkertijd kan het actief bijdragen aan de interdepartementale 
verkenning van de mogelijkheden voor Wind op Zee, die momenteel loopt. Door 
het NAW kunnen ook kansrijke thematische plaatsingsopties  worden uitgewerkt 
die gericht zijn op combinatie van windmolens met grote infrastructuur, met bos- 
en natuurterreinen, met verzwaring van primaire waterkeringen en met 
industriegebieden. 

Het NAW zou om te beginnen een looptijd van twee jaar moeten krijgen om zich 
ten opzichte van de partijen te bewijzen en duidelijk te maken dat het toegevoegde 
waarde weet te leveren. Als die meerwaarde is gebleken zou het atelier kunnen 
uitgroeien tot een Nationaal Atelier Energietransitie. Het Atelier krijgt voldoende 
werkbudget, een bescheiden maar goed voorbereide formatie, een adres en een 
werkruimte en wordt geleid door een onafhankelijke, uit de markt te recruteren 
atelierleider die het vertrouwen geniet van de deelnemende partijen. Het Atelier 
kan deels uit de advieswereld, deels uit ambtelijke diensten (DLG, RWS, RCE) 
worden bemenst en krijgt een ontwerpgericht, toegepast profiel.  

Het College van Rijksadviseurs biedt zijn ervaring en expertise aan bij de 
samenstelling, programmering en begeleiding van het Atelier. 

 

Advies 

Het eerste advies is over te gaan tot de werving en selectie van een atelierleider 
Windenergie, op basis van de uitgangspunten in voorliggende brief, en hem/haar te 
vragen uitwerking te geven aan het voornemen om het atelier in 2013 op te zetten 
en in 2014 en 2015 te leiden. Ik ben van harte bereid u te helpen bij de organisatie 
van een pitch, om de beste kandidaat hiervoor te vinden. 

Het tweede advies is om op Prinsjesdag 2013 aan te kondigen dat het Nationaal 
Atelier Wind wordt opgericht, te begrijpen als een creatieve, deskundige, 
onafhankelijke werkplaats die de plan- en besluitvorming over 
windenergieprojecten gaat begeleiden, vanuit het besef dat de wederzijdse 
afstemming tussen windturbines en cultuurlandschap zorgvuldig dient te 
geschieden. 
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Hoogachtend, 

mede namens het College van Rijksadviseurs, 

 

Prof. ir. Eric Luiten 

Rijksadviseur Landschap en Water 

 

 

 

 


