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Wie? 

NDSM Energie is een energiecoöperatie van bedrijven op de NDSM-Werf in Amsterdam-Noord. Vooralsnog zijn wij de 

enige energiecoöperatie van bedrijven in Nederland (PBL, 2014). Op 12-12-’12 zijn we gestart en op dit moment 

bestaat de coöperatie uit zo’n 60 leden van klein tot groot. Bekende leden zijn HEMA, BAM, Viacom (MTV), Red Bull, 

Greenpeace, Shipdock en Van Keulen, maar ook de horeca op de werf, kunstenaars, reclamebureaus en vele anderen 

doen mee. NDSM Energie is hét windproject van Amsterdam en werkt nauw samen met gemeente, stadsdeel en 

burgercoöperatie Onze Energie. 

Wat? 

Ons doel is een energieneutrale werf in 2030, maar ook om te laten zien wat er op energie- en innovatiegebied te 

bereiken is met lokaal draagvlak en duurzame samenwerking.  En zo een bijdrage te leveren aan de ambitie om van 

Amsterdam-Noord het meest duurzame stadsdeel van Amsterdam te maken. Daarom zijn we naast windontwikkeling 

ook concreet bezig met de grootschalige uitrol van zonnepanelen op de werf, ontwikkelen we samen met Alliander 

Mobility Services een innovatieve laadstructuur voor elektrische voertuigen en hebben we de ambitie om dit jaar te 

beginnen met de gezamenlijke inkoop en levering van stroom. 

Waar?  

De coördinatieregeling, waarin bestemmingsplanwijziging en 

omgevingsvergunning voor de bouw van 1 windmolen op het Cornelis 

Douwesterrein gebundeld zijn, is in januari 2014 vastgesteld door het 

Stadsdeel. Naast deze turbine zijn er nog twee toekomstig te 

ontwikkelen windlocaties op dit terrein en vier aan de Noorder IJplas. In 

totaal gaat het zodoende om maximaal 7 turbines met een gezamenlijk 

vermogen van circa 21MW (+/- 3 MW per stuk). De locaties passen in 

het rapport “Zoeklocaties Windmolens Noordzeekanaalgebied” dat Royal 

Haskoning/DHV in opdracht van de Provincie uitvoerde en staan op de 

kaarten met voorstudies die de provincie onlangs publiceerde. 

Participatie 

Voor NDSM Energie zijn open communicatie, transparantie, samenwerking en participatie van begin af aan leidende 

principes geweest en dat heeft zich uitbetaald met een vergunning met 100% draagvlak. Een uniek gegeven bij 

windontwikkeling in Nederland. Er zijn 400 bedrijven op de werf én 40.000 huishoudens in Noord - en niemand heeft 

een formeel bezwaar ingediend. Dit heeft NDSM Energie voor elkaar gekregen door écht bottom-up met burgers en 

bedrijven te kijken hoe de lusten én lasten samen gedragen kunnen worden. Het is onze missie om dit ook te vertalen 

in het scheppen van mogelijkheden tot financiële participatie onder omwonenden. Dat is ook een van de redenen 

waarom we nauw samenwerken met burgercoöperatie Onze Energie uit Amsterdam-Noord.  

Herstructurering 

In het kader van de bouw van onze eerste turbine dienen twee overlastgevende turbines elders gesaneerd te worden. 

NDSM Energie doet momenteel actief onderzoek en inventariseert de mogelijkheden op het gebied van 

herstructurering. We treden graag in gesprek hierover met mogelijke gegadigden. Daarnaast onderhoudt NDSM Energie 

nauw contact over dit thema met andere initiatiefnemers in diverse gremia. 
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Geclusterd Windpark ten westen van Wieringermeer 

Integrale benadering 

Nuon ziet een kans om ten westen van Wieringermeer de resterende provinciale opgave voor wind op land in 

te vullen. Momenteel zijn daar verschillende partijen actief met verschillende opstellingen. Dit zijn Westeinde, 

Kneeshoek, Groetpolder, Oostpolder , Barsingerweg, Energiek en de solitaire windturbine-eigenaren in 

Hollands Kroon. Gezamenlijk kunnen de verschillende partijen de gevraagde 100MW+ ontwikkelen.  

Nuon wil graag samenwerken en haar kennis en ervaring inzetten om dit integrale project te realiseren met 

oog voor de omgeving. Niet alleen om één solide park te kunnen realiseren, en gezamenlijk één ruimtelijke 

procedure te kunnen doorlopen, maar ook omdat samenwerking tot slagkracht en efficiëntie leidt bij het hoofd 

bieden aan de uitdagingen die het ontwikkelen van windparken met zich meebrengt. Denk hierbij aan 

onderwerpen als radar, netaansluiting, participatie, natuur, externe veiligheid en in het geval van deze locatie 

vliegbasis de Kooy. Ervaring leert ons dat deze zaken integraal opgelost moeten worden. 

Het cluster – locatie en aantal turbines 

Het gebied van het cluster ligt ten westen van Wieringermeer, en 

bevat vier al bestaande (blauw) en twee nog te ontwikkelen (rood) 

lijnopstellingen. Het gaat in totaal om zes gebieden. Al deze 

gebieden vallen binnen de door de provincie aangewezen 

potentiegebieden voor herstructurering van wind op land (zie 

kaartje achterzijde A4). 

Momenteel bestaan de opstellingen uit 53 turbines en 7 solitaire 

turbines. In de vorm van het voorgestelde gezamenlijk initiatief zien 

wij de mogelijkheid om dit tot maximaal 39 terug te brengen. Op 

deze wijze voldoen wij aan de saneringsopgave, zoals af te lezen 

valt uit de tabel. 

 

Omgeving – draagvlak en participatie 

Niet alleen op het gebied van ontwikkeling hechten wij aan samenwerking. Ook het inpassen van een windpark 

in de omgeving vraagt hierom. Dit betekent dat we 

bij alle projecten die we ontwikkelen 

omgevingspartijen betrekken. Het hoe en in welke 

mate verschilt per project. Ervaring leert dat er op 

elke plek andere zorgen en wensen leven als het 

gaat om windturbines. Maatwerk dus. In het 

algemeen kan er op hoofdlijnen gedacht worden 

aan procesparticipatie en financiële participatie. 

Beide hebben verschillende smaken. 

 

Wat betreft procesparticipatie gaan wij zo vroeg 

mogelijk met omgevingspartijen in gesprek, hetzij één op één, hetzij via informatiemarkten of windweekenden. 

We staan er op om de omgeving zo goed mogelijk te informeren en waar mogelijk invloed uit te laten oefenen 

op de vorm van het windpark. Hier biedt in eerste instantie de ruimtelijke procedure ook een aantal 

ankerpunten voor.  Andere vormen zijn ontwerpateliers of een omgevingsraad. 

 Op het gebied van financiële participatie zijn er afhankelijk van de omvang van het park verschillende 

mogelijkheden. Gedacht kan worden aan een profijtregeling zoals in de Wieringermeer, een windfonds voor 

duurzame projecten of het vooraf risicodragend deelnemen in de ontwikkelfase. Ook hier geldt weer dat 

maatwerk leidend is.  

 

 

huidige # 

Windturbines 

max nieuwe # 

Windturbines 

max tot 

MW 

1. Barsingerweg  0 6 18 

2. Kneesweg 8 6 18 

3. Waardpolder 18 6 18 

4. Groetpolder 20 12 36 

5. Westeinde 7 5 15 

6. Oostpolder 0 4 12 

7. Solitairen 7 - - 

Totaal 60 39 117 
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Eén geclusterd integraal project in zoekgebied provincie: 

 

• De huidige windturbines en het voorziene project bevinden zich alle in dezelfde gemeente 

• Hierdoor optimale mogelijkheden voor herstructurering 

• Synergie ruimtelijke procedure, vergunningen procedure, onderzoeken, oplossingen, beeldkwaliteit en 

kosten 

• Integrale oplossingen via lokale samenwerking 

 

 
 

 

De logische locatie voor herstructurering van 60 windturbines naar 39 x 3+ MW windturbines 
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  Wind op Land, bijeenkomst PNH, 17 april 2014 
 
 
 

 
 
Windturbines op AWZI Waarderpolder 

3 Windturbines op terrein Hoogheemraadschap van Rijnland 
Waarderpolder in Haarlem 

 
 
Energie is voor het Hoogheemraadschap van Rijnland een belangrijk thema 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is een waterschap dat zorgt voor Gezond water, Veiligheid en 
Voldoende water in de regio van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. 
In de dagelijkse bezigheden van het waterschap worden de gevolgen van de klimaatverandering t.g.v. 
uitstoot van broeikasgassen direct ondervonden. Daarom neemt Rijnland een voorbeeldfunctie om 
maatregelen te treffen die leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Rijnland 
streeft ernaar om energieneutraal te worden in 2025. Naast energie uit afvalwater wordt daarvoor ook 
energie uit zon, biomassa en wind benut. 
 
AWZI Waarderpolder 
Rijnland stelt voor het plaatsen van windturbines ruimte beschikbaar op het terrein van de Afval-
WaterZuiveringsInstallatie (AWZI) Waarderpolder, binnen de kaders van het eigen terreinbeheer. De 
AWZI Waarderpolder is gelegen aan de Noordoostelijke rand van het gelijknamige industrieterrein in 
Haarlem, naast het water de Mooie Nel. Rijnland zal niet zelf investeren in windturbines en zal ze niet 
zelf gaan beheren. Andere partijen zullen actief uitgenodigd worden om de windturbines op 
Waarderpolder te plaatsen en te beheren.  
Het terrein ligt in het verlengde van een opstelling van bestaande windmolens op het naastgelegen 
terrein van Afvalzorg (Schoteroog, zie foto’s) en biedt voldoende ruimte. Bij vernieuwing of 
uitbreiding van de bestaande opstelling is het mogelijk 3 windturbines van 3,6 MW per stuk op het 
terrein van AWZI Waarderpolder te plaatsen. AWZI Waarderpolder ligt in een gebied dat voorheen is 
benoemd als “voorkeursgebied wind” door PNH.  
 
Energiefabriek Waarderpolder 
Rijnland is aangesloten bij het landelijke traject Energiefabriek. Doel van het project is om voor de 
waterschappen een verwerkingsconcept en een businessplan te ontwikkelen voor AWZI’s. Daarmee 
kunnen de waterschappen rioolwater, eventueel in combinatie met andere energiehoudende organische 
stromen (bijvoorbeeld mest, maaisel of industriële reststromen) energieneutraal, dus zelfvoorzienend, 
zuiveren. En mogelijk energie leveren, zoals groene elektriciteit, groen gas en warmte. 
Op AWZI Waarderpolder zal een Energiefabriek gerealiseerd worden. Een Energiefabriek waarbij 
ingezet wordt op maximale energiewinning uit zuiveringsslib gecombineerd met zon- en windenergie. 
De aanleg van een zonneweide en windturbine maken onderdeel uit van de Energiefabriek. AWZI 
Haarlem Waarderpolder wordt hierbij met in totaal een bijdrage van ruim 50% aan de energielevering 
een grote energiefabriek binnen Rijnland, 
waarmee een substantiële stap wordt gezet 
naar energieneutraliteit.  
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Wind Groep Holland

Herstructureringsproject Westpoort Amsterdam

� Project vervangen V 47 windturbines

� Verwijderen 20 windturbines van 660 kW uit Westpoort
� Overleg over verwijdering 4 andere windturbines
� Plaatsen 12 windturbines van 3 MW

� Kenmerken project

• Vermogen upgrade Westpoort van 13,2 MW naar 36 MW
• Windturbines worden geplaatst op een bedrijventerrein
• Geen direct omwonenden
• Past binnen beleid van de provincie Noord-Holland
• Gemeente Amsterdam positief
• Past binnen milieudoelstellingen van gemeente Amsterdam
• Grondeigenaren zijn bereid mee te werken
• Overleg met Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart is 

gaande
• Ontheffing LIB 2014 zal worden aangevraagd
• Hoge slaagkans
• Participatie wordt nader uitgewerkt

Bestaande situatie                                                                    Nieuwe situatie
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WINDMOLENS GROETPOLDER 

 
Huidige windpark  

Sinds 1999 exploiteert Windmolens Groetpolder B.V. een windpark met 19 windturbines in de 

Groetpolder. Het huidige windpark in de Groetpolder bestaat uit 19 NEG-Micon windturbines met elk 

een vermogen van 600kW (kilowatt). In totaal is dus 11,4 MW (megawatt) opgesteld. De productie 

van het huidige windpark betreft een energieopbrengst van circa 25 miljoen kWh (kilowattuur), wat 

overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 6.000 tot 7.000 huishoudens. De turbines hebben een 

ashoogte van 46 meter, drie wieken en een rotordiameter van 43 meter . De turbines staan in een 

lijnopstelling, evenwijdig aan de Groetpolderweg. De lijnopstelling heeft een lengte van circa 3.750 

meter. Zie figuur 1 voor een plattegrond van de Groetpolder met de daarin de gewenste plaatsen 

voor de nieuwe turbines (nummers 01 tot en met 14). 

 
Figuur 1 

 

Opschaling 

Dankzij verbeteringen in de techniek is het mogelijk om met minder turbines meer duurzame energie 

te produceren. Het optimaal gebruik maken van de beschikbare locaties voor windenergie is het doel 

van het opschalen van het windpark.  

 

In de nieuwe situatie bestaat het voornemen de 19 bestaande turbines te vervangen voor 14 nieuwe. 

De nieuwe turbines worden in dezelfde lijn als de huidige lijn geplaatst waarbij begin- en eindpunt in 

principe worden aangehouden. Er zal sprake zijn van een grotere afstand tussen de turbines dan in de 

huidige situatie, aangezien de voorgenomen 14 turbines zo gelijkmatig mogelijk over de beschikbare 

lijn worden verdeeld. Het precieze merk en type turbine is nog niet definitief bepaald. De 

voorgenomen maten van de turbines betreffen een ashoogte van 80 tot 100 meter, een 

rotordiameter van 90 tot 120 meter en een vermogen van 2,5 à 3 MW. 

 

De verwachte energieopbrengst per jaar bedraagt voor de windturbines samen circa 100 miljoen 

kWh. Het project levert daarmee voldoende energie om 24.000 tot 28.000 huishoudens van 

elektriciteit te voorzien. Ter vergelijk, dit is voldoende om het aantal huishoudens in de gemeente 

Hollands Kroon of Heerhugowaard te voorzien.  De opschaling levert dus een ruime verdrievoudiging 

op aan ‘schone’ energieopbrengsten en levert een positieve bijdrage aan het terugbrengen van de 

CO2 uitstoot. 

 

Planvorming  

Onze planvorming heeft zich tot nu toe vooral gericht op het verkennen van de diverse mogelijke 

windturbines en de haalbaarheid. Hierbij is ook gekeken naar windturbines in de 4 MW klasse met 

ashoogtes van meer dan 100 meter  en een rotordiameter van circa 120 meter. Mede gezien de 

afstanden tot omwonenden en de maat en schaal van de Groetpolder gaat onze voorkeur toch uit 

naar turbines in de 2,5 à 3 MW klasse. Wij zijn van mening dat deze turbines landschappelijk zeer 

aanvaardbaar zijn. De dimensies (hoogte en rotordiameter) sluiten aan bij die van de windparken in 

de omgeving, bijvoorbeeld in de windparken in de Wieringermeer, direct ten noordoosten van ons 

windpark. Bovendien zal in het nieuwe park sprake zijn van minder turbines. Van belang is ook dat het 

toerental van de grotere turbines beduidend lager is; dit levert dit een rustiger beeld op dan het 

huidige park. Om het verschil in landschapsbeeld te illustreren is in de volgende afbeelding (figuur 2) 

een fotomontage van het nieuwe park weergegeven, gezien vanuit het noordwesten. 

 

 
Figuur 2 
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Burgerinitiatief 

In 2007 is een 40 –tal inwoners van Haarlemmermeer-Zuid op uitnodiging van de gemeente 

begonnen met het verkennen van de mogelijkheden voor het ontwerpen van een windpark. De 

gemeente had in een Plan van Aanpak zoekgebieden vastgesteld namelijk drie stroken parallel aan 

de Hoofdvaart. De invloed van de burgers stond van meet af aan centraal en dat blijft ook zo.  

Landschappelijk inpassing 

Het ontwerp is tot stand gekomen met de provincie en met omwonenden in meerdere sessies met 

ondersteuning van 3d-VR  en deskundigen van gemeente en een landschapsarchitect van Arcadis. Uit 

dit onderzoek werd duidelijk, dat varianten bestaande uit lijnen parallel aan de hoofdstructuur van 

Haarlemmermeer NO-ZW de voorkeur genieten. Het ontwerpproces resulteerde in 3 

ontwerpvarianten elk bestaande uit rechte lijnopstellingen van 4-6 turbines, in lijn met de 

opstellingen van de bestaande turbines van Burgerveen Oost, de rijksweg A4 en de toekomstige 

hoogspanningsleiding 380 kV. De lijnopstellingen versterken  de bestaande cultuurhistorische 

orthogonale structuur van  de Haarlemmermeerpolder  Elke variant is goed voor 40 MW met een 

jaarlijkse opbrengst van meer dan 100 mln. kWh. 28.000 huishoudens 

Samenwerkingsovereenkomsten 

De Stichting Windpark Haarlemmermeer Zuid heeft in 2009/2010 met 14 grondeigenaren 

samenwerkingsovereenkomsten afgesloten voor de bouw van windturbines op hun grond.  

Participatie 

Het park is door en voor burgers ontwikkeld. Ook worden omwonenden en inwoners van de 

Haarlemmermeer uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de financiering van het park d.m.v. 

leningen en/of aandelen. Ook kan een deel van het park bestemd worden voor een coöperatie die 

gebruik maakt van de postcoderoos regeling. Bovendien zal  jaarlijks € 120.000 beschikbaar gesteld 

worden aan een gebiedsfonds dat in overleg met omwonenden besteed zal worden aan versterking 

van de landschappelijke, ecologische, culturele en recreatieve waarde van het gebied. 

Kortom: Groene energie versterkt het Groene Hart: 

 De rechte lijnopstelling van de windturbines versterkt de rechte lijn structuur van de 

droogmakerij 

 Opbrengst van de groene energie gaat deels naar gebiedsontwikkelingsfonds dat ten goede 

komt aan recreatieve en ecologische waarde van het Groene Hart 

 Windenergie biedt een nieuwe economische activiteit aan de agri sector (vierde gewas) in de 

zuidpunt van de Haarlemmermeer. De opbrengsten uit windenergie dragen op die manier bij 

aan een versterking van het agrarische ondernemerschap, en daarmee aan de versterking 

van de cultuurhistorische waarde van het gebied.  

 De zuidpunt is een landbouwgebied zonder weide vogels,  in tegenstelling tot de rest van het 

Groene Hart.  

Windpark Haarlemmermeer-Zuid is een kansrijk initiatief in en voor het droogmakerijlandschap van 

het Groene Hart. Op grond van PRVS zou de zuidpunt van Haarlemmermeer niet bij voorbaat 

uitgesloten moeten worden van de planMER maar juist meegenomen moeten worden zodat de 

(on)mogelijkheden van windturbines in het Groene Hart goed onderbouwd wordt. Dit is eerder in het 

kader van de PRVS niet gebeurd. 
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