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Naam project Pilot project kleinschalige windturbines in de gebouwde omgeving 

Regeling Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma 
Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP 
Kansen voor West), zoals dat voor de periode 2007-2013 is opgesteld en door de 
Europese Commissie bij beschikking C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is 
goedgekeurd. Het project valt in het kader van het programma OP Kansen voor West 
onder prioriteit 1 "Kennis, innovatie en ondernemerschap", doelstelling 1.3 'Stimuleren 
van technologische milieu-innovaties'. 
Module 6 van de Omnibus Decentraal: Innovatie advies en ondersteuning diensten. 

Looptijd 
project 

14-5-2009 tot en met 1-7-2011 

Verwacht 
budget 

Totale subsidiabele kosten € 1.039.702 
EFRO-bijdrage € 200.000 en Rijkscofinanciering € 261.202 en is 44,5% van de totale 
subsidiabele kosten. 
Overige publieke bijdrage € 300.000 
Maximale steun aan de begunstigde is € 96.312 

Weblink link website kansen voor west: 
http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Ite
mid=42 
Subsidiebeschikking  

Samenvatting De Nederlandse overheid zet fors in op energiebesparing en het winnen van 
duurzame energie zoals windenergie. Ongeveer een derde van het totale 
energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO² emissies worden veroorzaakt in de 
bebouwde omgeving. Kleinschalige windturbines zijn qua techniek en CO² besparing 
net zo veelbelovend als andere decentrale energietechnieken zoals zonnepanelen, 
omdat hiermee energie kan worden opgewekt op locaties waar dat met grote 
windturbines niet mogelijk is. De potentie voor de Randstad is erg groot, immers de 
turbines zouden geplaatst kunnen worden op woningen, flatgebouwen, 
kantoorgebouwen, sporthallen, industriegebieden en in open velden. Echter, er is een 
aantal redenen waarom miniturbines nog niet op grote schaal gebruikt worden. In 
verkennend onderzoek naar windturbines in de gebouwde omgeving in het kader van 
het Europese programma “Intelligent Energy for Europe” zijn de volgende belangrijke 
knelpunten 
benoemd: 
•         De nieuwe turbines zijn technisch nog niet uitontwikkeld en onderzoek- en 
ontwikkelingsactiviteiten zullen moeten worden voortgezet; 
•         De miniturbines worden nog te vaak op niet geschikte locaties geplaats. Dit gaat 
ten koste van de 
energieopbrengst van een turbine; 
•         Er is vrijwel geen ondersteuning vanuit de nationale overheid om de 
ontwikkeling van de miniturbines structureel in te zetten: projecten worden versnipperd 
en op een relatief kleine schaal opgezet en het vergunningentraject voor miniturbines 
is complex, langdurig en verschillend per gemeente; 
•         De investeringskosten en administratieve lasten die gepaard gaan met de 
aanschaf van miniturbines zijn vooralsnog vrij hoog in relatie tot de opbrengsten; 
•         De bijkomende projectkosten zoals haalbaarheidsstudies, locatieonderzoek en 
projectbegeleiding zijn kostbaar; 
•         Beleving bij omwonenden en instanties: angst voor zonreflecties, slagschaduw, 
lawaaioverlast, onveilige situaties door brekende turbinebladen en 
waardevermindering eigen huis. 
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Dit pilotproject is bedoeld om dichter bij de oplossing te komen van bovenstaande 
knelpunten in de verdere ontwikkeling en brede toepassing van miniwindturbines in de 
bebouwde omgeving. 
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