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Inleiding 

In opdracht van de Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Gorinchem voert 

Bosch & van Rijn een verkennende studie uit naar de ruimtelijke, technische-financiële en maat-

schappelijke haalbaarheid van windenergie in het RES-zoekgebied Avelingen (zie Figuur 1).  Het 

doel van de verkenning is om inzichtelijk te maken of en zo ja, onder welke voorwaarden 

binnen het zoekgebied Avelingen windturbines mogelijk zouden kunnen worden gemaakt. Als 

eerste stap in deze verkenning is een ruimtelijke analyse met behulp van GIS uitgevoerd. Dit 

wordt ook wel een belemmeringenstudie genoemd. In 2019 is door Royal Haskoning DHV 

(RHDHV) al dergelijke studie gedaan, namelijk het onderzoek ‘Mogelijkheden voor windturbines 

bij Industrieterrein Avelingen’. Aanvullend is door TNO een radarhinderonderzoek uitgevoerd: 

‘Windpark Avelingen Gorinchem – Radarhinderonderzoek’. Voorliggend memo geeft een be-

knopte beschrijving van de belangrijkste verschillen tussen het onderzoek van RHDHV uit 2019 

en de uitgangspunten in de belemmeringenstudie van Bosch & van Rijn.

In dit onderzoek staan ontoegankelijke kaarten. De informatie in deze kaarten is op te vragen 
bij info@boschenvanrijn.nl. 
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Figuur 1 RES-zoekgebied voor windenergie Avelingen, Gorinchem. 
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Figuur 2 geeft de belemmeringenstudie van Bosch & van Rijn weer. In deze kaart zijn met ver-

schillende kleuren afstanden weergegeven hoeveel afstand moet worden aangehouden tot be-
paalde functies en objecten in de omgeving.  

Figuur 3 laat de onderzochte windturbine posities uit het onderzoek van Royal Haskoning 
DHV/TNO zien. 
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Figuur 2  Belemmeringenkaart Bosch & Van Rijn (2021) 
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Figuur 3 Figuur onderzochte windturbineopstelling Royal Haskoning DHV/TNO (2019) 
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Verschillen met onderzoek RHDHV 2019 

1. Vertrekpunt analyse

RHDHV heeft de haalbaarheid beoordeeld van een onderzoeksopstelling met 14 windturbines. 

Dezelfde windturbine posities zijn gehanteerd in het radarhinderonderzoek van TNO. 
Bosch & Van Rijn heeft verkend welke ruimte aanwezig is voor het modelleren van opstellingen 

met windturbines, rekening houdend met bufferafstanden tot functies en objecten in de omge-
ving. 

2. Referentietype windturbine

RHDHV heeft het onderzoek gebaseerd op een opstelling met 14 windturbines met twee refe-

rentie windturbinetypen: windturbinetype Nordex N117 (rotordiameter 117 m, tiphoogte 179 
m) en windturbinetype Lagerwey L93 (rotordiameter 93 m, tiphoogte 126 m). Windturbines met 
deze rotordiameter worden tegenwoordig zelden meer gebouwd in Nederland omdat deze niet

financieel rendabel zijn.
Bosch & Van Rijn heeft een belemmeringenstudie uitgevoerd aan de hand van een zo groot mo-

gelijk modern referentietype windturbinetype met een ashoogte van 150 meter er een rotordia-
meter van 170 meter (tiphoogte: 235 meter, 5-6,5 MW). Daarmee is niet de haalbaarheid van

een windturbinetype beoordeeld maar is bepaald binnen welk deel van het zoekgebied moge-
lijkheden zijn voor nader onderzoek naar windturbineopstellingen. Door uit te gaan van een

windturbinetype met deze afmetingen worden de mogelijkheden voor windenergie in geen ge-
val overschat.

3. Aantallen windturbines

RHDHV heeft de haalbaarheid van een onderzoeksopstelling verkend. Deze opstelling bestond 
uit 14 windturbines. Resultaat van de studie was dat 13 posities haalbaar bleken maar dat voor 

7 posities nog gedetailleerd onderzoek nodig was waarvoor op voorhand nog niet kon worden 
uitgesloten dat er belemmeringen zouden optreden.  

Bosch & Van Rijn heeft in de belemmeringenstudie nog geen opstellingsvarianten uitgewerkt. 
Het modelleren van opstellingsvarianten vindt plaats nadat de resultaten van de belemmerin-

genstudie bekend zijn. Duidelijk is dat vanwege die belemmeringen opstellingsvarianten te allen 
tijde uit minder dan 14 windturbineposities bestaan. Van de onderzoeksopstelling van RHDHV 

bevinden zich immers 4 windturbineposities buiten de begrenzing van huidige zoekgebied (zie 
Figuur 3) en 4 windturbineposities zijn gelegen in gebieden waar op basis van actuele inzichten 

belemmeringen gelden. Wel kunnen de huidige gehanteerde (grotere) windturbines mogelijk 
een vergelijkbare hoeveelheid elektriciteit opwekken. 

Pagina 5 van 8



4. Verblijfsobject met woonfunctie op bedrijventerrein

In het onderzoek van RHDHV bleek uit een scan van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG) dat op bedrijventerrein Avelingen West een pand aanwezig zou zijn met een woonfunctie 
en een industriefunctie. Rond dit object is een buffer aangehouden in de studie van RHDHV. 

Bosch & Van Rijn heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van deze woonfunctie. Uit de 
BAG blijkt inderdaad dat een woonfunctie is geregistreerd (zie Figuur 4). Uit het bestemmings-

plan blijkt echter dat ter plaatse geen woonbestemming of functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ 
aanwezig is behorende bij de bedrijfsbestemming. Dat betekent dat er geen planologische mo-

gelijkheid is voor een woonfunctie. Op het adres staan wel personen ingeschreven, maar het 
adres dient enkel als postadres. Er vindt geen feitelijke bewoning plaats. Het pand is daarom in 

de belemmeringenstudie van Bosch & Van Rijn niet meegenomen als woning.  

Figuur 4 Pand met gecombineerde woonfunctie en industriefunctie volgens BAG-viewer 
(oktober 2021). 

Bron: www.bagviewer.kadaster.nl 

5. (On)mogelijkheid van windturbines op de landtong

Uit het onderzoek van RHDHV kwam als resultaat dat enkele windturbines op de landtong niet 
gerealiseerd kunnen worden met de huidige beleidsregel van minimaal een halve rotordiameter 

afstand vanaf de rand van de vaarweg. In dat onderzoek werd het voor doorvaart gebruikte deel 
van de vaarweg als uitgangspunt genomen. 

In het huidige onderzoek wordt uitgegaan van de rand van de vaarweg, zoals opgenomen in de 
Legger van Rijkswaterstaat. Deze rand ligt dichter bij de landtong dan het voor doorvaart ge-

bruikte deel van de vaarweg. Rijkswaterstaat doet parallel aan de huidige ruimtelijke verkenning 
onderzoek naar aanpassing van de beleidsregel. De mogelijkheid voor windturbines op de land-

tong wordt daarmee nog onderzocht en is nog niet bij voorbaat onmogelijk. 
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6. Onderzoek (defensie)radar 
In het onderzoek van TNO in 2019 is de mogelijke radarhinder onderzocht voor de 14 windtur-

bine posities uit het RHDHV-onderzoek. Hieruit bleek dat vanwege de geplande defensieradar 
bij Herwijnen de realisatie van windturbines bij Avelingen niet mogelijk is.  

Inmiddels is zo goed als duidelijk dat de realisatie van de defensieradar bij Herwijnen niet door-
gaat. In een volgende stap van de ruimtelijke mogelijkhedenstudie worden aan de hand van mo-
gelijke windturbineposities nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar hinder voor verkeers- en ge-

vechtleidingsradar door mogelijke windturbines bij Avelingen.  

Conclusie 

In voorliggend memo zijn de verschillen tussen het onderzoek van Royal Haskoning DHV/TNO en 
de belemmeringenstudie van Bosch & van Rijn beschreven. In de studie van Bosch & van Rijn 

zijn eerst de onmogelijkheden voor windenergie onderzocht. Hiermee is in kaart gebracht op 
welke plekken in het RES-zoekgebied geen windturbines kunnen worden gerealiseerd. In het 

gebied waar geen belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van windenergie, worden in een 
volgende stap de mogelijkheden onderzocht aan de hand van windturbineopstellingen. 

 
Door een zo groot mogelijk referentietype windturbine te gebruiken in de belemmeringenstu-
die, wordt de ruimte voor windenergie die volgt uit deze belemmeringenstudie in geen geval 

overschat. Ook is het qua financiële rentabiliteit van een windpark realistischer om uit te gaan 
van een groot referentietype windturbine.  

 
Uit het onderzoek van Bosch & van Rijn blijkt daarnaast dat er geen pand aanwezig is met een 

woonfunctie op bedrijventerrein Avelingen West. Daardoor hoeft er geen afstand van 500 meter 
aangehouden te worden tot het betreffende pand en blijft er meer ruimte binnen het RES-

zoekgebied over waar de mogelijkheden van windturbines kunnen worden onderzocht. 
 

Door nieuwe ontwikkelingen rondom de beleidsregel van Rijkswaterstaat met betrekking tot mi-
nimale afstanden tot de vaarweg en de ontwikkelingen rondom de defensieradar in Herwijnen 

worden in de volgende stap opnieuw onderzoeken uitgevoerd aan de hand van mogelijke wind-
turbine posities. 
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Bosch & Van Rijn 
Franz-Lisztplantsoen 220 
3533 JG Utrecht 

Tel:  030 - 677 64 66 
Mail:  info@boschenvanrijn.nl 
Web: www.boschenvanrijn.nl 
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