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Inleiding 

De komende decennia gaat de energietransitie een behoorlijke stempel drukken op de 

Utrechtse samenleving. Jullie willen als gemeente goed voorbereid zijn op de 

uitdagingen die dit met zich meebrengt. Hiervoor is inzicht nodig in de huidige situatie 

en in de bijdrage die Utrecht kan en wil leveren aan de energietransitie. Daarom hebben 

jullie onder meer behoefte aan een onderzoek dat inzicht geeft in de mogelijkheden 

voor opwek van duurzame elektriciteit in de gemeente Utrecht. De uitkomsten van dit 

onderzoek willen jullie als input gebruiken voor het bepalen van de Utrechtse bijdrage 

aan en de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie van de regio U16. 

 

Jullie, gemeente Utrecht, willen voorbereid zijn op de Utrechtse opgave binnen de 

energietransitie en de bijdrage daarvan aan de Regionale Energie Strategie regio U16. 

Daarom hebben jullie ons de volgende vraag gesteld: 

 

“Kan Over Morgen inzichtelijk maken (1) wat het technisch potentieel is voor productie 

van duurzame elektriciteit binnen de gemeentegrenzen en (2) welke belangrijkste 

issues per locatie een rol spelen die bepalend zijn voor het realiseerbaar potentieel?” 

 

In deze rapportage geven we antwoord op deze vragen. De volgende bronnen zijn 

onderzocht: zonne-energiesystemen groter dan 15 kWp (op daken, infrastructuur, 

velden en gevels) en windenergie. Per bron volgt een beschrijving van de 

analysemethode, het technisch potentieel uitgedrukt op kaartniveau (locaties/gebieden) 

en in energie-opwekpotentie. Om inzicht te krijgen in de verhoudingen van de potentiele 

opwek starten we met het inzichtelijk maken van de huidige energievraag en het 

aandeel duurzame energie daarin. 

 

Het gebied Rijnenburg en Reijerscop, waarvoor in januari 2020 een uitnodigingskader 

voor zonnevelden en windturbines is gepubliceerd1, valt buiten de scope van de 

analyses. In dit uitnodigingskader zijn zoekgebieden gedefinieerd, die 1-op-1 zijn 

overgenomen in deze studie. 

 

 

1 Uitnodigingskader Rijnenburg en Reijerscop, gemeente Utrecht, definitieve versie 14 januari 2020 

1  
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Huidige situatie 

Om inzicht te krijgen in de opgave van de energietransitie van Utrecht beginnen we met 

een nulmeting van de huidige energievraag en het aandeel duurzaam opgewekte 

elektriciteit dat voorziet in deze vraag. Deze gegevens zijn ontsloten via de 

Klimaatmonitor en zijn beschikbaar over het jaar 2017 en deels over 2018. 

 

Huidige energievraag 

De huidige energievraag in Utrecht is 22,7 PJ. Het aandeel elektriciteit hierin is 5,2 PJ 

(23%). Zie figuren 1 en 2. 

 

 
Figuur 1 Energieverbruik uitgesplitst naar type 

 

 

 
Figuur 2 Elektriciteitsverbruik uitgesplitst naar vraag 

 

  

8.420 8.643

5.070 5.175 

8.825 8.839 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 2016  2017

E
n
e
rg

ie
 (

T
J
)

Jaar

Verkeer en vervoer (excl.
elek railverkeer)

Elektriciteit

Warmte en aardgas

4.343 4.514 4.467 

727 661 664 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 2016  2017  2018

E
le

k
tr

ic
it
e
it
s
g
e
b
ru

ik
 (

T
J
)

Jaar

Industrie

Gebouwde omgeving

2  

    

 



 

 
5 

Hernieuwbare elektriciteitsopwekking 

In Utrecht wordt ca 2,3% (118 TJ) van de totale hoeveelheid verbruikte elektriciteit 

(5175 TJ) duurzaam opgewekt. Deze opwek is anno 2018 geheel gerealiseerd door PV-

systemen op daken. Zie figuur 3. 

 
Figuur 3 Hernieuwbare elektriciteitsopwekking naar bron 

 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat In 2018 7% van de woningen in Utrecht uitgerust is met 

een zonne-installatie op het dak. Bij de Utrechtse bedrijven ligt dit percentage lager: 

2%. Deze verhoudingen liggen gelijk voor het aandeel elektriciteit dat met panelen 

wordt opgewekt vs. het totale elektriciteitsgebruik. Recent onderzoek uit het 

monitoringsprogramma van de gemeente Utrecht2 laat hogere percentages zien. In 

2018 had 9,5% van de Utrechtse daken zonnepanelen en in mei 2019 kende Utrecht 

een percentage van 13%. 

 

 Woning Bedrijf 

Installaties met geregistreerde 

zonnepanelen 

9.982 631 

Aantal woningen/bedrijven 150.831 40.178 

Aandeel woningen/bedrijven met 

zonnepanelen 

6,9% 1,6% 

Vermogen geregistreerde 

zonnepanelen (kWp) 

26.377 18.997 

Opbrengst zonnepanelen (GWh) 24 17 

Elektriciteitsgebruik (GWh) 346 1069 

Aandeel opbrengst t.o.v. gebruik 6,6% 1,6% 

Zonnestroom: gebruik achter de 

meter (schatting) (GWh) 

6,3 4,6 

 

  

 

2 Zon op dak Aanpak 2019-2022, Smart Dodos / Gemeente Utrecht 2019 
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Verhoudingen grondgebruik 

Om gevoel te krijgen bij de ruimte in de gemeente Utrecht, is een analyse3 uitgevoerd 

naar de oppervlakteverhoudingen van de verschillende typen grondgebruik. Figuur 4 

toont deze verhoudingen. Utrecht is een stedelijke gemeente waarin groene 

buitenruimte schaars is. Bijna 60% van de ruimte wordt ingenomen door bebouwing of 

infrastructuur waar opwek van grootschalige energie vrijwel alleen mogelijk is wanneer 

gekeken wordt naar functiecombinaties, zoals zonnepanelen op daken, gevels, boven 

parkeerplaatsen of op geluidsschermen. Als zoekgebied voor plaatsing van 

windturbines en zonnepanelen in veldopstelling wordt met name het grondgebruik op 

agrarisch terrein in deze studie concreter onderzocht. 

 

 

       

Grondgebruik Oppervlakte (ha)  Percentage 

 Agrarisch terrein 2455 25% 

 Bebouwd terrein 4128 42% 

 Binnenwater 506 5% 

 Bos en open natuurlijk terrein 182 2% 

 Recreatieterrein 1067 11% 

 Semi-bebouwd terrein4 603 6% 

 Verkeersterrein5 981 10% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 Bron voor deze analyse is het Bestand Bodemgebruik, CBS 2015 

4 Onder semi-bebouwd terrein wordt o.a. verstaan: begraafplaatsen, bouwterrein, stortplaats, semi-verhard open 

terrein, opslagplaats 

5 Onder verkeersterrein wordt verstaan: spoorterrein, vliegveld, wegverkeersterrein 

Figuur 4 Verhoudingen grondgebruik 
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Technisch potentieel zonne-energie 

Voor het bepalen van de technische potentie voor de opwek van duurzame elektriciteit 

uit zonne-energie is gekeken naar een drietal toepasbare technologieën: zon-op-dak, 

gevelpanelen en zonnevelden. Per technologie zijn potentiële locaties voor toepassing 

in kaart gebracht en is de technische potentie berekend. 

 

 

Zon-op-dak 

Via een ‘grote zonnedaken-model’ is inzicht verkregen in de locaties en omvang van 

daken met potentie voor plaatsing van meer dan 15 kWp aan vermogen. Als 

oppervlakte ondergrens voor een potentieel geschikt dak conformeren we ons aan de 

uitgangspunten van de analysekaarten van het Nationaal Programma RES6. We doen 

de aanname dat daken groter dan 285 m2 voldoende ruimte bieden om dit vermogen te 

kunnen realiseren en dat het grondoppervlak van een gebouw gelijk is aan het 

dakoppervlak. In de analyses van het Nationaal Programma RES wordt uitgegaan van 

een benuttingspercentage van 30%. Om het totaalpotentieel van Utrechtse daken niet 

te onderschatten, veronderstellen we in deze analyse dat 50% van het dakoppervlak 

benut kan worden. Voor berekening van het geïnstalleerd vermogen gaan we uit van 

zonnepanelen met een oppervlak van 1,6 m2 per stuk en een vermogen van 310 Wp. 

Voor de elektriciteitsproductie is een specifieke opbrengst van 900 kWh/ kWp het 

uitgangspunt. 

 

De daken waarvan bekend is dat er al een zonne-installatie is gerealiseerd en de daken 

waar een SDE-aanvraag is beschikt maar nog niet gerealiseerd is, zijn met behulp van 

de SDE-projecten in beheer overzichten7 geïdentificeerd. Zie onderstaande tabel voor 

de gerealiseerde en beschikte vermogens en figuur 5 voor de locaties van deze daken. 

 

SDE-status MWp GWh/jaar TJ/jaar 

gerealiseerd 22,4 21,6 78 

beschikt 44,2 42,1 151 

totaal 66,7 63,7 229 

 

 

Alle daken zijn gecategoriseerd in de volgende sectoren: agrarisch, bedrijven, 

maatschappelijk, recreatie, sport, woningen. Deze indeling is gemaakt door een 

combinatie te maken van topografische gegevens, digitale bestemmingsplan kaarten en 

de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Zie figuur 6.  

 

 

6 Analysekaarten NPRES, Verantwoording bronnen en methoden, Versie 2.0 –Oktober 2019, T. Kuijers, B. Hocks, J. 

Witte (Generation.Energy) | J. Schilling M. Meyer, F van de Poll, T. Scholten, E. Tol, R van Veen, N. Voulis. (CE 

Delft) 

7 RVO, Projecten in beheer november 2019. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-

energieproductie-sde/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen 

3  

 

3.1  
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Figuur 5 SDE-status van grote daken, status november 2019 

Figuur 6 Grote daken naar categorie 
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Deze grote daken kennen de volgende opwekpotentie, de daken waarvan bekend is dat 

er zonnepanelen op liggen (SDE-status gerealiseerd) zijn buiten deze potentie gelaten: 

 

Functie Oppervlakte (m2) MWp GWh/jaar TJ/jaar 

agrarisch 102559 9,9 8,8 32 

bedrijf 4363818 421,4 378,1 1.361 

maatschappelijk 819810 79,1 70,9 255 

overig 201280 19,4 17,4 63 

recreatie 19064 1,8 1,7 6 

sport 21873 2,1 1,9 7 

woning 685560 66,0 59,0 212 

totaal 6213964 600 538 1936 

 

In de zon-op-dak analyse is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: 

 

Bron Onderdeel 

Kadaster Basisregistratie Topografie (TOP10NL) – 2019 

Basisregistratie Kadaster – 2019 

Staatseigendommen – 2018 

Kadaster, ruimtelijkeplannen.nl Bestemmingsplan – 2019 

IBIS (Integraal Bedrijventerreinen 

Informatie Systeem) 

Bedrijventerreinen – 2018 

Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed 

Beschermde stads- en dorpsgezichten – 2019 

RVO SDE(+) projecten in beheer overzicht – november 2019 

Stedin Liggingsdata kabels en leidingen – 2019 
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Gevels 

Voor de potentie van energie-opwek via zonnepanelen op gevels beschikt Over Morgen 

niet over een analysemodel. We presenteren hier resultaten van de analyses die in de 

landelijke potentiekaarten van het Nationaal Programma Regionale Energie 

Strategieën8 zijn opgenomen. Deze analyses zijn erg onzeker en gebaseerd op grove 

aannames.  

 

Deze analyse is als volgt uitgevoerd: de hoogte van de gevels is bepaald op 

aaneengesloten bouwblokken. Voor ieder bouwblok is ervan uitgegaan dat een plint van 

vier meter ongeschikt is voor zonne-energie. Vervolgens is ook aangenomen dat de 

helft van de gevel ongeschikt is vanwege een verkeerde oriëntatie. Na aftrek van deze 

oppervlaktes is het beschikbaar oppervlak bepaald en op basis van een 

benuttingspercentage van 25% (waardoor raampartijen e.d. worden uitgesloten) is de 

potentiële opbrengst berekend. 

 

Oppervlakte (m2) Oppervlak 

benutbaar (m2) 

 

MWp GWh/jaar TJ/jaar 

3755604 938901  92 55 197 

 

  

 

8 Analysekaarten NPRES, Verantwoording bronnen en methoden, Versie 2.0 –Oktober 2019, T. Kuijers, B. Hocks, J. 

Witte (Generation.Energy) | J. Schilling M. Meyer, F van de Poll, T. Scholten, E. Tol, R van Veen, N. Voulis. (CE 

Delft) 

3.2  
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Zonnevelden 

De beschikbare ruimte voor plaatsing van zonnepanelen in veldopstelling is 

geïnventariseerd. Als potentieel mogelijke gronden zijn grasland, akkerland en 

braakliggend terrein benoemd. Hierbinnen vallen voornamelijk grote agrarische 

percelen, maar ook bijvoorbeeld bermen langs infrastructuur of recreatieterreinen. 

 

Een aantal van deze percelen is al gereserveerd voor woningbouw of uitbreiding van 

bedrijventerreinen.  

 

Op basis van de digitale bestemmingsplankaart zijn percelen ingedeeld naar 

terreinfuncties. De energieopwekpotentie per terreinfunctie is als volgt: 

 

Functie Oppervlakte (ha) MWp GWh/jaar TJ/jaar 

agrarisch 1508 1056 1003 3610 

recreatie, sport 446 312 296 1067 

bedrijventerrein 74 51 48 176 

woongebied 91 63 60 216 

verkeer 149 105 99 358 

natuur, groen 109 76 72 262 

totaal 2377 1663 1578 5689 

 

In figuur 7 is te zien welke percelen dit betreft. 

 

 

De technische potentiele ruimte voor zonnevelden is ca. 2400 ha. Een deel van deze 

oppervlakte kent één of meerdere claims vanuit huidig grondgebruik. Hierbij valt te 

3.3  

 

Figuur 7 Potentiele locaties zonnevelden 
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denken aan bijvoorbeeld grasland op een recreatieterreinen of gereserveerde ruimte 

voor woningbouw/bedrijventerreinen.  

 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de oppervlaktes per bestemming. 

 

Bestemming Oppervlakte (ha) MWp GWh/jaar TJ/jaar 

agrarisch 1494 1046 993 3576 

bedrijf 13 9 8 30 

bedrijventerrein 52 36 34 124 

centrum 1 0 0 2 

cultuur en ontspanning 2 1 1 4 

groen 56 39 37 133 

kantoor 8 6 6 20 

natuur 56 39 37 135 

recreatie 328 229 218 784 

sport 116 82 77 279 

tuin 5 3 3 11 

verkeer 149 105 99 358 

water 7 5 4 16 

wonen 49 34 32 116 

woongebied 42 30 28 101 

totaal 2377 1663 1578 5689 

 

Als conflicterende bestemmingen zijn alle bestemmingen aangewezen die niet vallen 

onder agrarisch en verkeer. Deze laatste categorie wordt nader toegelicht in hoofdstuk 

3.4. 

 

Vanuit natuurbeschermings- en erfgoedbeleid zijn bepaalde gronden aangewezen waar 

het realiseren van een zonneveld op gespannen voet staat met vigerend beleid. In de 

gemeente Utrecht betreft dit de beschermingsregimes van: 

• Het Natuurnetwerk Nederland en de Groene Contour (Provinciale Ruimtelijke 

Verordening (PRV); 

• De verdedigingslinie de Nieuwe Hollandse Waterlinie, genomineerd voor de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO (uitslag 2020); 

• Een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten (o.a. beschermd 

dorpsgezicht Haarzuilens9). 

 

Het grootste deel van de grond met een agrarische bestemming betreft de polders van 

Rijnenburg en Reijerscop (1004 ha). In het raadsvoorstel voor een energielandschap in 

deze polders van 16 januari 2020 is aangeven dat in slechts een deel van deze polders 

ruimte wordt geboden voor zonnevelden en windenergie. Een groot deel van het 

potentieel (686 ha) is hierdoor niet benutbaar. In deze studie is het benutbaar oppervlak 

voor zonnepanelen gelijkgesteld aan het zoekgebied zoals aangegeven in de visie voor 

het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Het zoekgebied voor zonnevelden 

betreft ook de Nedereindse Plas (twee plassen). Voor deze plassen is een potentieel 

van 10 MW aangenomen. Voor Rijnenburg wordt in deze studie uitgegaan van de 

zoekgebieden uit het uitnodigingskader voor Rijnenburg en Reijerscop. Hieruit volgt een 

potentieel van 558 TJ voor zonnevelden. 

 

9 https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-0401/t_NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-

0401_4.2.html 
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Ook de Haarrijnseplas is potentieel geschikt voor een drijvend zonnepark. De westelijke 

plas kan niet gebruikt worden vanwege natuurdoeltypen. Op de oostelijke plas, die een 

recreatiebestemming heeft, is ruimte voor een drijvend zonnepark met 5MW vermogen. 

 

In figuur 8 is te zien welke percelen potentieel geschikt zijn voor realisatie van een 

zonneveld en waar de beschermingszones vanuit natuurbescherming en erfgoed liggen 

in de gemeente Utrecht. 

 

Welk gedeelte van de technisch beschikbare oppervlakte ook een benutbare 

bestemming kent, is weergegeven in onderstaande tabel. Hierin is ook onderscheid 

gemaakt in de percelen waarvoor een beschermingsregime geldt.  

 

Zonneveld Oppervlakte (ha) MWp GWh/jaar TJ/jaar 

Benutbare bestemming, geen 

beschermingsregime 

57 40 38 136 

Benutbare bestemming, Rijnenburg 

en Reijerscop 

318 163 155 558 

Benutbare bestemming, wel 

beschermingsregime 

434 303 287 1035 

Niet benutbaar in Rijnenburg en 

Reijerscop 

686 480 456 1642 

Niet benutbare bestemming 882 677 642 2318 

Totaal 2377 1663 1578 5689 

 

 

 

Figuur 8 Zonnevelden; kansen en beschermingsregimes 
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In de zonnevelden analyse is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: 

 

Bron Onderdeel 

Provincie Natuurnetwerk Nederland – 2019 

Ministerie van Economische Zaken Natura 2000 – 2019 

Kadaster Basisregistratie Topografie (TOP10NL) – 2019 

Basisregistratie Kadaster – 2019 

Staatseigendommen – 2018 

Kadaster, ruimtelijkeplannen.nl Bestemmingsplan – 2019 

IBIS (Integraal Bedrijventerreinen 

Informatie Systeem) 

Bedrijventerreinen – 2018 

Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed 

Beschermde stads- en dorpsgezichten – 2019 

Werelderfgoed – 2019 

Stedin Liggingsdata kabels en leidingen – 2019 

Provincie Utrecht Natuurnetwerk Nederland en Groene Contour, 2020 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Gemeente Utrecht Uitnodigingskader Rijnenburg en Reijerscop, februari 2020 
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Infrastructuur 

 

In Utrecht bevindt zich een groot netwerk aan infrastructuur. Gronden met een relatie 

met of in de directe nabijheid van deze infrastructuur (wegen en spoorwegen) zijn in 

kaart gebracht. In hoeverre de percelen geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen, 

is sterk afhankelijk van de aard van de locaties. Dit verdient nader onderzoek.  

 

Rijkswaterstaat hanteert een obstakelvrije ruimte langs rijkswegen van 13 meter. 

Wanneer echter een vangrail geplaatst wordt of reeds aanwezig is, dan volstaat een 

zone van 4 meter10. Daarom hanteren we als uitgangspunt voor plaatsing van panelen 

langs wegen dat panelen minimaal 4 meter uit de rand van de weg geplaatst moeten 

worden. 

 

Ook bestaande of nieuw te plaatsen geluidschermen en -wallen langs wegen bieden 

ruimte voor de opwek van zonne-energie. De aanname die voor geluidsschermen is 

gedaan, is dat panelen aan een zijde van het geluidsscherm geplaatst worden en dat er 

in een gemiddeld traject twee panelen in lengterichting (horizontaal) boven elkaar 

geplaatst kunnen worden. Voor de geluidswal ten noorden van de A12 is de aanname 

gedaan dat deze aan de zuidzijde volledig bedekt kan worden met zonnepanelen.  

 

Zie figuur 9 voor de locaties waar zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met 

infrastructuur.  

 

 

10 Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. 

3.4  

 



 

 
16 

 

 

 

De technische maximale potentie is in onderstaande tabel samengevat: 

 

Categorie Oppervlakte (ha) MWp GWh/jaar TJ/jaar 

Grondposities 50 35 33 120 

Geluidsschermen/wallen 12 ha geluidsscherm 

(38937 km) en 4 ha 

geluidswal 

18 10 34 

 

  

Figuur 9 Potentie voor zonnepanelen nabij infrastructuur of op geluidsschermen en -wallen 
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Technisch potentieel windenergie 

De ontwikkelingen in de windbranche gaan snel; windturbines worden hoger, 

vermogens nemen toe en turbines worden stiller. In de analyse naar de potentie voor 

het plaatsen van windturbines wordt daarom met een tweetal turbines gerekend. Een 3 

MW turbine die die huidige standaard vertegenwoordigt en een groter formaat 5,6 MW 

turbine waarvan door de windbranche11 is aangegeven dat deze na 2020 als standaard 

kan worden gezien. Dit beeld wordt ondersteund door de projecten die in 2018 de 

SDE+-subsidieaanvraag hebben ingediend. PBL constateert12 dat na 2022 

windprojecten vooral windturbines met een tiphoogte van meer dan 200 meter 

toepassen. 

 

Naast afwijkende dimensies kennen deze turbines ook verschillende eigenschappen als 

het bijvoorbeeld gaat om geluidsniveaus. Doordat nieuwere turbines stiller zijn, hoeven 

niet per sé grotere afstanden tot geluidsgevoelige objecten in acht te worden genomen. 

Wel nemen de afstanden die vanwege veiligheidsredenen zijn bepaald toe als de 

masthoogte en rotordiameter toeneemt.  

 

 

 

Belemmeringen 

Voor windturbines gelden veel plaatsingsbelemmeringen. In onderstaande tabel is een 

schema opgenomen dat de belemmeringen, minimale afstanden en regimes toont die 

zijn gehanteerd in de analyse naar de potentie voor windenergie. Regimes die in deze 

tabel zijn opgenomen zijn de volgende: 

• Ja, mits; windenergie is op deze locatie in principe toegestaan, mits er een 

positieve beoordeling van bevoegd gezag wordt verkregen. 

• Nee, tenzij; zachte belemmeringen. Windturbines zijn alleen toegestaan onder 

bepaalde voorwaarden. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan 

invloedzones rondom rijks-, spoor- en waterwegen, Natuurnetwerk Nederland 

of toetsingsvlakken voor luchtverkeer. 

• Nee; harde belemmeringen: windturbines zijn uitgesloten. Het gaat om 

gebieden waar vanwege veiligheids- en milieuoverwegingen windturbines niet 

mogelijk zijn.  

  

 

11 Analysekaarten NPRES, Verantwoording bronnen en methoden, Versie 2.0 –Oktober 2019, T. Kuijers, B. Hocks, J. 

Witte (Generation.Energy) | J. Schilling M. Meyer, F van de Poll, T. Scholten, E. Tol, R van Veen, N. Voulis. (CE 

Delft) 

12 Conceptadvies SDE++ 2020, Windenergie op land, Notitie, Eeke Mast (DNV GL), Iulia Pisca (PBL), 6 mei 2019 

4  

 

Type Toelichting Vermogen 

(MW) 

Masthoogte 

(m) 

Rotordiameter 

(m) 

Tiphoogte (m) 

Vestas V150 conform 

analysekaarten 

Nationaal Programma 

RES 2019 

5,6 MW 166 150 241 

referentietype 

WT3000 

referentietype uit het 

Handboek 

Risicozonering 

Windturbines (RVO 

2014), 

3 MW 120 110 175 

https://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=879bb7ecaa914a3884287500d61f4017
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Aspect Categorie Subcategorie Min. 

afstand 

Invloeds- 

zone 

Min. 

afstan

d 

Invloeds

- zone 

Regime Regime 

invloeds

zone 

   3 MW 5,6 MW   

Externe 

Veiligheid 

Bebouwing Kwetsbare objecten (o.a.: 

woningen, ziekenhuizen, 

bejaardenhuizen en 

verpleeghuizen, scholen) 

193   241   Nee   

Beperkt kwetsbare objecten 

(o.a.: verspreid liggende 

woningen) 13 

55   75   Nee   

Rijkswegen   55 193 75 241 Nee Nee, 

tenzij 

Spoorwegen   62.85 193 83 241 Nee Nee, 

tenzij 

Waterwegen Kanalen, rivieren en havens 55 193 50 241 Nee Nee, 

tenzij 

Buisleidingen   193   241   Nee, 

tenzij 

  

Dijklichamen en 

waterkeringen 

  Kern-

zone 

      Nee   

Hoogspannings-

infrastructuur 

  193   241   Nee, 

tenzij 

  

Industrie   Risico-

contour 

      Nee, 

tenzij 

  

Lucht Vliegverkeers-

veiligheid 

Toetsingsvlakken rondom 

vliegvelden, 

laagvlieggebieden 

        Nee, 

tenzij 

  

Radarverstoring Militaire radarverstoring         Ja, mits   

Civiele radarverstoring         Ja, mits   

Wet 

natuurbesche

rming 

Gebiedsbescherming Natura2000         Nee, 

tenzij 

  

Natura 2000 invloedszone   Niet 

begrensd 

    Nee, 

tenzij 

  

Natuurnetwerk Nederland         Nee, 

tenzij 

  

Landschap en 

erfgoed 

Werelderfgoed           Nee, 

tenzij 

  

Stads- en 

dorpsgezichten 

          Nee, 

tenzij 

  

 

 

  

 

13 Verspreid liggende woningen met een dichtheid van maximaal 2 woningen per hectare zijn beperkt kwetsbare i.p.v. 

kwetsbare objecten. Bron: Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
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De belemmeringen vanwege veiligheid en milieu voor een windturbine van 5,6 MW zijn 

in figuur 10 weergegeven. Deze kaart toont voor deze aspecten zowel de ‘nee’ als de 

‘nee, tenzij’ (invloedszones) contouren.  

 

 

 

Geluid 

Een belangrijke basis voor de ruimtelijke afweging in het kader van het aspect geluid is 

de Wet geluidhinder (Wgh). Deze wet biedt geluidgevoelige functies (zoals woningen, 

ziekenhuizen of onderwijsgebouwen) bescherming tegen geluidhinder. Er bestaan 

grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op gevels en het 

akoestische klimaat binnen bestaande gebouwen. Windturbines moeten op een 

zodanige afstand van geluidsgevoelige objecten geplaatst worden dat ze deze 

grenswaarden in acht nemen en geluidsnormen zijn gegarandeerd. Welke afstand dat 

exact is, is afhankelijk van de lokale omstandigheden en het type windturbine.  

 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin afstanden voor geluid bepalend zijn voor het 

bepalen van de potentie voor windenergie in de gemeente Utrecht is een drietal 

scenario’s voor de wijze waarop er met afstanden tot geluidsgevoelige objecten 

rekening kan worden gehouden doorgerekend. Zie figuur 11, waar drie contouren in zijn 

opgenomen: 300m / 500m / 800m. Deze contouren zijn getrokken om woningen. 

Verspreid liggende woningen in het buitengebied zijn hierbij buiten beschouwing 

gelaten. De reden hiervoor is dat deze woningen in aanmerking komen om als 

bedrijfswoning (molenaarswoning) onderdeel uit te gaan maken van een windpark, 

waarvoor niet meer hoeft te worden voldaan aan geluidsnormen. De betreffende 

woningeigenaren dienen zodanig betrokken te zijn bij de inrichting dat de woningen tot 

de inrichting gerekend kunnen worden. Hiervoor ontvangen de woningeigenaren een 

vergoeding. Zouden deze woningen wel als geluidsgevoelige objecten worden gezien, 

Figuur 10 Belemmeringen veiligheid en milieu windturbine 5,6 MW 
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dan zijn de kansgebieden aanzienlijk kleiner. De potentiele molenaarswoningen zijn 

opgenomen in figuur 11. 

 

 

 

 

Kansgebieden 

Als we de harde en zachte belemmeringen en contouren van de geluidsscenario’s voor 

windturbines op land over elkaar leggen, blijven er maar een aantal plekken in de 

gemeente Utrecht over waar potentieel turbines geplaatst kunnen worden. Deze 

locaties zijn op kaart gezet:  

 

• Kansgebieden, waar geen belemmeringen gelden. Dit houdt in dat er in deze 

zone geen belemmeringen gelden t.a.v. externe veiligheid, geluid, 

vliegverkeersveiligheid en radarverstoring, Wet natuurbescherming en 

landschap en erfgoed. In principe zijn windturbines hier mogelijk. Er dient altijd 

nog een nadere studie gedaan te worden naar de locatie, aangezien onze 

analyse is gedaan op basis van geografische informatie waar onvolledigheid, 

onjuistheid of actualiteit tot verkeerde conclusies kunnen leiden. 

 

• Kansgebieden waar zachte belemmeringen (‘nee, tenzij regime’) bekend zijn. 

Hier zijn windturbines alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Dit 

betreft in de gemeente Utrecht: 

o De invloedzones voor externe veiligheid; 

o Natuurnetwerk Nederland en de Groene Contour (Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (PRV); 

o Nieuwe Hollandse Waterlinie; 

o Een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten (o.a. beschermd 

dorpsgezicht Haarzuilen). 

Figuur 11 Afstanden tot geluidsgevoelige objecten 
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Zie figuur 12 t/m 14 voor de kansgebieden voor drie varianten van kansgebieden voor 

windturbines van 5,6 MW waarin is gevarieerd met de afstand tot geluidsgevoelige 

objecten: 300m / 500m / 800m. Voor kleinere windmolens (3 MW) zijn de kansgebieden 

hetzelfde. De exacte grenzen van de gebieden kunnen iets afwijken, omdat de te 

hanteren afstand tot o.a. woningen en infrastructuur iets kleiner is. Voor Rijnenburg en 

Reijercop zijn geen zoekgebieden bepaald, omdat dat al gedaan is in de visie voor het 

energielandschap. 

 

 

 

 

  

Figuur 12 Kansgebieden voor windenergie, afstand geluidsgevoelige objecten 300m 
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Figuur 13 Kansgebieden voor windenergie, afstand geluidsgevoelige objecten 500m 

Figuur 14 Kansgebieden voor windenergie, afstand geluidsgevoelige objecten 800m 
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Om de potentie van de kansgebieden uit te drukken in potentiele aantallen turbines en 

energie-opwekpotentie is gebruik gemaakt van een kengetal voor het aantal turbines 

per m2 conform analysekaarten NPRES14: Voor elk van de doorgerekende varianten is 

de potentie als volgt: 

 

Turbine Potentiele 

oppervlakte (ha) 

Turbines GWh/jaar TJ/jaar 

5,6 MW, geluidsafstand 300m 586 21 339 1219 

5,6 MW, geluidsafstand 500m 151 8 129 464 

5,6 MW, geluidsafstand 800m 15 3 48 174 

Rijnenburg 193 nb 120 432 

     

3 MW, geluidsafstand 300m 630 42 240 862 

 

Het selecteren van een kleiner type turbine (3MW) resulteert in een toename van het 

potentiele oppervlak zoekgebied omdat veiligheidsafstanden afnemen. Door deze 

toename in potentieel oppervlak en omdat kleinere turbines dichter bij elkaar geplaatst 

kunnen worden, neemt het potentieel te plaatsen aantal turbines toe. Maar omdat een 

5,6 MW turbine bijna drie keer zoveel energie opwekt als een 3MW turbine is – bij 

gelijke geluidsafstanden – het totaal potentieel voor dit type turbines hoger.  

 

14 Analysekaarten NPRES, Verantwoording bronnen en methoden, Versie 2.0 –Oktober 2019, T. Kuijers, B. Hocks, J. 

Witte (Generation.Energy) | J. Schilling M. Meyer, F van de Poll, T. Scholten, E. Tol, R van Veen, N. Voulis. (CE 

Delft) 

Figuur 15 Gecombineerde kansgebieden en beschermingsregimes 
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De bronnen die zijn gebruikt voor deze analyse staan in onderstaande tabel. 

Bron Onderdeel 

Provincies Risicokaart - 2019 

Kadaster 

  

  

Basisregistratie Adressen en Gebouwen – 2019 

Basisregistratie Topografie (TOP10NL) – 2019 

Basisregistratie Kadaster – 2019 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

  

Beschermde stads- en dorpsgezichten – 2019 

Werelderfgoed – 2019 

Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit 

Natura 2000 – 2019 

Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat 

Defensieradars – 2019 

Ministerie van Defensie, 

Luchtverkeersleiding Nederland, 

Inspectie Leefomgeving en Transport  

Radarverstoringsgebieden– 2019 

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & 

Leefomgeving 

Handreiking Risicozonering Windturbines – 2020 
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Samenvatting potentietechnieken 

De huidige elektriciteitsvraag in de gemeente Utrecht is 5175 TJ (2017), waarvan ca 

2,3% (118 TJ, 2018) duurzaam wordt opgewekt. Deze opwek is anno 2018 geheel 

gerealiseerd door PV-systemen op daken. 

 

In onderstaande tabel is de potentie voor de verschillende technieken van duurzame 

elektriciteitsopwek samengevat weergegeven. Dit betreft de potentie voor zonne-

energiesystemen groter dan 15 kWp (op daken, infrastructuur, velden en gevels) en 

windenergie.  

 

Techniek Benutbaar 

oppervlak (ha) 

 

GWh/jaar TJ/jaar 

Zon op dak Potentie 6214 538 1936 

Gerealiseerd nb 22 78 

Beschikte SDE-aanvraag nb 42 151 

Zon op gevels 94  55 197 

Zon op veld  Geen beschermingsregime 57 38 136 

Met beschermingsregime 434 287 1035 

Rijnenburg en Reijerscop 318 155 558 

Zon op restruimte infrastructuur 50 33 120 

Zon op geluidsschermen/wallen 16 10 34 

Wind 5,6 MW, geluidsafstand 

300m 

586 339 1219 

5,6 MW, geluidsafstand 

500m 

151 129 464 

5,6 MW, geluidsafstand 

800m 

15 48 174 

Rijnenburg en Reijerscop 193 120 432 

 

 

Zon op dak kan in potentie de grootste bijdrage leveren aan de duurzame invulling van 

de Utrechtse elektriciteitsvraag. Voor zon op veld en windenergie is de technische 

potentie minder groot en dient daarnaast rekening gehouden te worden met 

natuurbeschermings- en erfgoedbeleid. Op gronden binnen het Natuurnetwerk 

Nederland, de Groene Contour, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een aantal 

beschermde stads- en dorpsgezichten staat het realiseren van een zonneveld of 

windpark op gespannen voet met vigerend beleid. 

 

  

5  
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De toegevoegde waarde van 

Over Morgen. 
Energieke ruimdenkers en versnellers. Adviseurs die zichtbare 

oplossingen bieden voor een betere en toekomstbestendige 

leefomgeving. Oplossingen met blijvende maatschappelijke impact. 

 

We bundelen de krachten van mensen en organisaties met ambities in de leef-

omgeving. We organiseren samenwerking, ondersteunen bij investeringsbeslissingen, 

brengen inzichten met onze toepassingsgerichte informatieproducten en realiseren 

programma’s, plannen en projecten. Dit doen we door inzet van onze expertise, slimme 

producten en doortastende strategieën. Zo zorgen we dat veranderingen uitgroeien tot 

blijvende verbeteringen, met maatschappelijke impact. 

 

 

 

  

Visie en 

strategie 

 

 Over Morgen maakt visies en plannen voor de leefomgeving. Wij stellen energievisies, 

gebiedsvisies en omgevingsvisies op samen met ondernemers, bewoners, organisaties 

en overheden. De eindgebruiker en de kracht en identiteit van het gebied staan altijd 

centraal. Om de ambities uit de visie te realiseren, vertalen wij deze door in een uit-

voeringsprogramma en adviseren wij over de uitvoeringsstrategie en organisatie. De 

visies en programma’s zijn voor ons geslaagd als ze een vliegwiel voor duurzame 

samenwerking zijn. 

Proces- en 

project-

management 

 

 Over Morgen brengt verbindend procesmanagement en daadkrachtig project-

management. In de geest van de Omgevingswet organiseren wij samenwerkingen 

vanuit ieders waarde, belang, inspiratie en energie. Door onze onafhankelijke rol en 

strategische en analytische vaardigheid zijn we in staat om dit te analyseren, keuzes 

voor te leggen en met creativiteit op inhoud en proces belangen te verbinden naar 

nieuwe oplossingen. Denken en doen gaan daarbij hand in hand. 

 

Analyse en 

inzicht 

 

 Over Morgen maakt slim gebruik van data bij haar advisering. Wij analyseren (big) data 

en visualiseren de resultaten op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier. Zo geven wij 

inzichten die bijdragen aan de oplossingen voor de vraagstukken in onze leefomgeving. 

Onze toepassingsgerichte informatieproducten zijn op GIS gebaseerd. Ze identificeren 

kansen en verbinden partijen. Informatieproducten van Over Morgen zijn onder andere: 

de energietransitie atlas, de leegstandsmonitor, de zonnewijzer en een voorspelmodel 

voor elektrisch vervoer. 

Financiële 

sturing 

 

 Over Morgen heeft financiële expertise op het vlak van gebiedsvernieuwing, vastgoed 

en energietransitie. Voor Over Morgen gaan deze businesscases verder dan het ramen 

van kosten en opbrengsten. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar een 

financieel arrangement, dat naast haalbaar en financierbaar ook een acceptabel 

risicoprofiel kent. Vanuit gedrevenheid committeren wij ons aan projecten en dagen 

mensen uit om met elkaar naar financiële oplossingen te zoeken. 

Cocreatie & 

participatie 

 

 Over Morgen organiseert samenwerkingen. Samenwerkingen tussen gebruikers, 

initiatiefnemers, professionele organisaties en overheden. Wij mobiliseren maat-

schappelijke kracht en geven ruimte aan eigen initiatief, innovatie en ondernemerschap. 

Voor de organisatie van cocreatie en de participatie van (nieuwe) partijen zetten we 

frisse en vernieuwende werkvormen en instrumenten in. Samen zetten we kansen om 

naar haalbare oplossingen. 
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