
Samen voor schone energie

Overschakelen op hernieuwbare energie is hard nodig. Verbranding 
van steenkool, olie en gas is schadelijk voor het milieu, denk aan 
luchtverontreiniging en klimaatverandering.

Doelstelling Nationaal 
Energieakkoord

In 2020 moet 14% van de energie uit 
hernieuwbare bronnen opgewekt worden. Op 
dit moment is dat nog maar 6%.

Zonder windenergie kan Nederland deze 
doelstelling niet halen. Zoveel mogelijk 
windturbines worden op zee gebouwd, maar 
ook op land zijn meer windturbines nodig.

Afspraak met het Rijk

Alle provincies realiseren eind 2020 samen 6000 
MW aan windenergie op land. 
Voor provincie Zuid-Holland geldt een realisatie 
van 735,5 MW. Dit zijn 245 windturbines van 3 
MW. Op dit moment is in de provincie 363 MW 
aan windturbine vermogen geplaatst, geleverd 
door 168 windturbines. 

Wat doet provincie Zuid-Holland?
•	 Provincie	Zuid-Holland	verduurzaamt	op	alle	mogelijke	manieren	haar	energieverbruik	door	

energiebesparing, isolatie, zon, aardwarmte, nieuwe technologieën en wind op land én zee. 
•	 De	rol	van	de	provincie	Zuid-Holland	is	om	windenergie	ruimtelijk	mogelijk	te	maken.	
•	 De	provincie	maakt	afspraken	met	gemeenten	en	regio’s	over	locaties.



De duurzame energie 
doelstellingen van AkzoNobel

•		100%	CO2-vrij	in	2050

•		100%	duurzame	energie	in	2050
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A Renewable energy 40

B Natural gas 32

C Coal 15

D Nuclear 11

E Other fossil fuels 2
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Energy
The energy we use at our sites contributes about 15 percent 
to our cradle-to-grave carbon footprint. Renewable energy is 
an important aspect of the improvements required to achieve 
our 2020 strategic carbon footprint target. The proportion of 
renewable energy in our operations increased to 40 percent 
(2015: 38 percent). 

Our renewable energy supply strategy has three focus areas: 
protecting our current renewable share, participating in cost-
effective, large energy ventures, and exploring commercially 
feasible on-site renewable energy generation.

In 2016, this included a number of significant programs in 
the Netherlands:
• A unique consortium with other corporations to source 

power from renewable energy projects, the first agreement 
being with the Krammer wind park 

• The start of our renewable steam contract with Dutch 
energy supplier Eneco

• Additional solar panels installed at our main office and 
research locations in the Netherlands

• In addition, our power contract in the Nordics was 
extended to 60 percent renewable energy  

For more details, see Note 8 of the Sustainability statements. 

Net financing income and expenses
For the full-year, the net financing income and expenses 
were in line with the previous year as reduced external 
interest expenses were offset by the effect of lower discount 
rates of provisions.

Income tax
The full-year effective tax rate was 27 percent (2015:  
28 percent), impacted by non-taxable gains, adjustments to 
previous years and geographical mix. 

Outlook
In 2017, AkzoNobel anticipates positive developments for 
EMEA, North America and Asia, improving during the year, 
while Latin America is expected to stabilize. Some economic 
and political uncertainty is expected to continue. Market 
trends experienced in the second part of 2016, including 
for the marine and oil and gas industries, are expected to 
continue in the first half 2017. 

The company has structurally improved its ability to respond 
to developments in its markets and is taking measures 
to deal with higher raw material prices in an inflationary 
environment. This stronger operational and financial 
foundation means AkzoNobel is more agile and better able 
to seize growth opportunities, including acquisitions. The 
company maintains its financial guidance for 2016-2018.

Environmental value

Cradle-to-grave carbon footprint 
Cradle-to-grave carbon footprint is our prime measure 
of resource efficiency. Carbon footprint per ton of sold 
product has improved 6 percent since 2012. Absolute 
footprint is down 14 percent across our total value chain. 
Emissions from our own production were 21 percent 
lower than 2012. We achieved solid improvements due to 
lower footprint energy and raw material sources (including 
renewables), efficiency gains at energy intensive sites, and 
increased sales of lower footprint coatings. Since 2012, our 
upstream emissions have improved around 14 percent, and 
downstream by around 13 percent.

Our 2020 target – to reduce cradle-to-grave carbon footprint 
by 25-30 percent per ton of sales between 2012 and 2020 
– remains a challenge. We are focused on working with 
suppliers and customers to deliver improvements across  
the value chain. For more details, see Note 8 of the 
Sustainability statements.
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Uitgangspunten bij onze toepassing  
van duurzame energiebronnen

1 Duurzame energie opgewekt op onze eigen site
2 Duurzame energie gekoppeld aan onze site (via bijvoorbeeld stoomleidingen)
3 Duurzame energie opgewekt in onze omgeving
4	Duurzame	energie	opgewekt	op	afstand	van	onze	site

Op	dit	moment	is	40%	van	
het energieverbruik van 
AkzoNobel duurzaam

A Hernieuwbare energie

B Aardgas

C Kolen

D Nucleair

E	Andere	fossiele	brandstoffen



AkzoNobel Sassenheim

Duurzame 
opwekking

Om deze energie op te wekken  
is nodig:

•	 20	hectare	aan	zonnepanelen	-	hier	
is niet voldoende ruimte voor

•	 Of	2	windturbines	van	elk	3	MW

Met 2 windturbines kan AkzoNobel 
het gehele elektriciteitsverbruik 
verduurzamen voor de lange termijn! 

Doelstelling 
windinitiatief

AkzoNobel	heeft	de	volgende	
doelstellingen	voor	dit	windinitiatief:
•	 100%	elektriciteitsverbruik	

verduurzamen
•	 Kostendekkend	(geen	winst)
•	 Zorgvuldige	onderhouden	relatie	

met omwonenden en gemeente 
(omgevingsmanagement)

•	 Beperken	negatieve	impact	op	de	
locatie en omwonenden

•	 Omwonenden	de	mogelijkheid	geven	
tot participatie in het project

Het elektriciteitsverbruik op locatie Sassenheim is 15 GWh,  
wat vergelijkbaar is met 4300 huishoudens.



Hoe werkt een windturbine?

Wat levert het op?
Een	moderne	windturbine	op	land	heeft	een	vermogen	van	ongeveer	3	MW	en	levert	per	jaar	
ongeveer	6.6	GWh	stroom.	Dat	is	vergelijkbaar	met	elektriciteit	voor	zo’n	circa	2000	huishoudens	
of	de	verlichting	van	350	sportvelden.	

Windenergie, een betrouwbare vorm van energie
Wind is niet regelbaar maar wel goed voorspelbaar. Op de momenten dat het niet waait, zijn er 
ook nog andere bronnen die ons stroomnetwerk voeden, zoals zonne-energie en waterkracht. 
Zo	ben	je	altijd	verzekerd	van	elektriciteit,	zelfs	als	het	even	wat	minder	waait.	Verder	wordt	er	
hard gewerkt aan opslagmogelijkheden voor elektriciteit.

Bron:	Stichting	Natuur&Milieu

Wind kan omgezet worden in energie door middel van windturbines. 
Windturbines worden aangedreven door de wind die tegen de wieken 
(rotorbladen) blaast. De wieken zijn verbonden met de generator die de 
beweging omzet in elektriciteit.



Windenergie locatie Sassenheim

AkzoNobel heeft als doel om alle energie die op de locatie 
Sassenheim wordt verbruikt in eigen beheer duurzaam 
op te wekken. Dit is mogelijk door het realiseren van twee 
windturbines van 3 MW. 

Zie de afbeelding voor de beoogde locaties. 



Proces en planning  
van de ontwikkelfase

1	 Inloopavond	AkzoNobel	16	mei	(start)

2 In gesprek met college- en raadsleden gemeente Teylingen  
(7	juni	2017)

3 Keuze voor te volgen planologische procedures 

4 Oprichting	werkgroep	participatie

5	 Start aanvraag planologisch proces

6	 Opstellen	participatieplan	met	de	werkgroep	participatie

7	 Uitvoering van ruimtelijke en milieutechnische onderzoeken 
voor het bestemmingsplan en vergunningen

8 Publicatie van stukken ten behoeve van inspraak

9 Inspraakperiode

10	 Participatieplan	definitief	

11	 Planologische besluitvorming door  
gemeente en/of provincie Zuid-Holland



 
  PR 10-5/jaar (60 meter)* 
  PR 10-6/jaar / maximale werpafstand bij nominaal toeren (216 meter)* 
  Maximale werpafstand bij overtoeren ( 613 meter)* 
* Ligging van de cirkels is indicatief 
 
Figuur Effectafstanden windturbines geprojecteerd op de bestemmingsplannen ter plaatse van de inrichting 
(Bron ondergrond: ruimtelijkeplannen.nl) 
 

Woning Leidse Vaart 
(wordt gesloopt) 

Woonbebouwing 
Rijksstraatweg 

Woning Leidse 
Vaart/Rijksstraat
weg 

Loonwerkbedrijf 

Hoogspanningsleiding 

Hoogspanningsleiding 
Woonbebouwing 
Rijksstraatweg 

Woonbebouwing 
Rijksstraatweg/Hoofdstraat 

Veiligheid

Veiligheid voor de omgeving staat voorop bij plaatsing van windturbines 
Daarom moeten ze aan strenge veiligheidseisen voldoen en is de kans klein dat 
er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine. 

Mogelijke	risico’s	rondom	een	
windturbine	zijn	mastbreuk,	het	afbreken	
van	de	gondel	of	een	blad.	

Antea heeft in opdracht van AkzoNobel  
een toetsing gedaan naar de externe veiligheid
De veiligheidsaspecten van de windturbines ten opzichte van de omgeving (bijvoorbeeld 
woningen, spoorlijnen, buis- en hoogspanningsleidingen) zijn in kaart gebracht.
Uitkomst:	er	zijn	geen	kwetsbare	gebouwen	of	beperkte	kwetsbare	gebouwen	binnen	de	
effectafstanden	van	de	windturbinelocaties.



Verborgen maatschappelijke kosten 

Wat kost windenergie?
De kostprijs van wind op land is ongeveer 7 eurocent per kWh. De marktprijs 
(zonder belastingen) voor elektriciteit ligt rond de 4 à 5 eurocent per kWh. 
De Rijksoverheid stimuleert bedrijven om te investeren in windenergie. De 
Rijksoverheid compenseert het prijsverschil van de kostprijs en de marktprijs 
meestal voor een periode van 15 jaar. 

Windenergie is al concurrerend
Windenergie is schoon, er is geen uitstoot van CO2	(klimaat)	of	fijnstof	(gezondheid).
Windenergie	produceert	geen	afval	en	heeft	geen	koelwater	nodig.	
Als de externe maatschappelijke kosten zouden worden toegerekend, blijkt dat windenergie op 
land	nu	al	concurrerend	is	ten	opzichte	van	elektriciteit	uit	gas	of	kolen.

Bron:	NWEA

Het is niet mogelijk om de huidige marktprijs 
voor energie rechtstreeks te vergelijken 
met de kostprijs voor windenergie. Niet 
alle productiekosten van elektriciteit uit 
fossiele	brandstoffen	worden	in	de	marktprijs	
doorberekend. 

Externe (verborgen) maatschappelijke kosten 
van andere vormen van elektriciteitsopwekking 
zijn bijvoorbeeld luchtverontreiniging, (kern-)
afval,	klimaatverandering,	opwarming	van	
oppervlaktewater,	effect	op	volksgezondheid,	
olieverontreiniging en ongelukken in de 
mijnbouw bij de winning van kolen. 

Burgers	betalen	deze	verborgen	kosten	
via belastingen, verzekeringen, kosten 
voor dijkverzwaring, gezondheidszorg en 
luchtvervuiling en de gevolgen van olie- en 
mijnrampen. 

Verborgen kosten:
•	 Kolen	–	3	à	4	eurocent	per	kWh
•	 Gas	–	1	à	2	eurocent	per	kWh 

(bron: ExternE, EU)
•	 Windenergie	–	0,1	eurocent	per	kWh



Sluit u aan in de werkgroep?

AkzoNobel richt een werkgroep op. Daarin betrekken we een 
vertegenwoordiging van omwonenden, inwoners, bedrijven in de omgeving, 
belangengroepen, provincie en gemeente(n) bij de planvorming en 
ontwikkeling. De exacte samenstelling van de werkgroep moet nog worden 
bepaald.

Participatieplan 

De werkgroep maakt een participatie-
plan. Daarin wordt beschreven:

1. de betrokkenheid van de omgeving 
in	elke	projectfase,	van	voorbereiding	
tot	en	met	exploitatie.	Wie	heeft	
alleen	behoefte	aan	informatie?	Wie	
wil alleen van bepaalde onderwerpen 
iets weten en wie wil structureel 
betrokken zijn bij de ontwikkeling, 
bouw	en	exploitatie?

2.	met	welke	financiële	
participatievormen kunnen en willen 
belanghebbenden in het proces 
deelnemen	aan	het	project?	Zie	ook	
het	paneel	‘financiële	participatie’.

Afspraak is afspraak

Afspraken	gemaakt	in	het	
participatieplan worden 
onvoorwaardelijk overgenomen als 
–	op	welk	moment	dan	ook	–	het	
eigendom van het windproject wordt 
overgedragen aan een andere partij 
dan degene die het participatieplan 
heeft	ondertekend.

Deelnemen?
Heeft	u	interesse	om	als	
vertegenwoordiger van uw omgeving 
zitting	te	nemen	in	de	werkgroep?	Laat	
het	ons	weten	op	het	enquêteformulier!		



Financiële participatie  
in het windpark

U	kunt	meeprofiteren	van	de	opbrengsten	van	de	windturbines:	
•		Door	een	deel	van	de	opbrengst	ten	goede	te	laten	komen	aan	een	fonds	
voor	de	omgeving	of,	
•		Door	mede-eigenaar	van	een	stukje	van	de	turbine	te	worden.	

Dit wordt uitgewerkt in een participatieplan dat 
wordt opgesteld door de participatiewerkgroep.
Dit	plan	beschrijft	via	welke	financiële	
participatievormen belanghebbenden in het 
proces kunnen deelnemen aan het project.

Het	participatieplan	wordt	voorafgaand	de	
besluitvorming opgesteld. Het maakt onderdeel 
uit van het gemeentelijke en provinciale 
besluitvormingsproces	voor	dit	windinitiatief.

Participatievormen
Voorbeelden van participatievormen (vast te stellen op basis van de NWEA-gedragscode):
•	 Mede-eigenaarschap.	Met	risico	deelnemen	in	een	windpark,	individueel	of	in	coöperatieverband.
•	 Financiële	deelneming,	obligaties	of	aandelenuitgifte.
•	 Stimuleringsfonds	voor	de	lokale	gemeenschap,	bijvoorbeeld	een	gebiedsontwikkelingsfonds	voor	

boomaanplant.
•	 Omwonendenregeling.	Vergoeding	voor	omwonenden	of	bijvoorbeeld	het	geven	van	korting	op	de	
stroomrekening	in	een	bepaalde	straal	om	het	windpark	of	in	een	bepaald	postcodegebied.

Coöperatief	model
AkzoNobel	streeft	niet	de	volledige	eigendom	van	de	windturbines	na.	Daarom	behoort	een	uniek	
coöperatief	model	tot	één	van	de	mogelijkheden.	Daarbij	komt	het	eigendom	van	de	windturbines	te	
liggen	bij	een	nog	te	vormen	lokale	coöperatie	van	medewerkers	van	AkzoNobel	en	de	inwoners	van	
Teylingen.



Communicatie

AkzoNobel zorgt in samenspraak met de provincie Zuid-Holland en de 
gemeente	Teylingen	voor	goede	en	tijdige	informatie	tijdens	alle	voorbereidings-	
en ontwikkelstappen én later tijdens de bouw en exploitatie.

Projectwebsite
Voor	informatie	kunt	u	terecht	op	de	projectwebsite.	Deze	is	binnenkort	online	op:	
www.akzonobel.com/windparkssh

Communicatie-
doelen

De communicatie is tijdens de 
ontwikkelfase	gericht	op:
•	 het	geven	van	inzicht	in	het	

ruimtelijke proces, ontwikkelstappen 
en besluitvorming

•	 het	in	kaart	brengen	van	belangen	
en	behoeftes	bij	omwonenden	en	
overige belanghebbenden

•	 het	onderzoeken	van	de	vraag	in	
hoeverre er bij omwonenden en 
inwoners van de gemeente Teylingen 
belangstelling is om te participeren 
en in welke vorm

Informatie van de 
overheden

•	 De	overheid	zorgt	voor	de	
communicatie over de ruimtelijke 
procedures. 

•	 De	provincie	Zuid-Holland	en	de	
gemeente Teylingen plaatsen 
informatie	op	hun	website.	

Op de projectwebsite is een link te 
vinden	naar	de	informatie	van	de	
overheden. 



Geert 
Willem 
Sikkens 
Windpark


