
Risicoberekeningen 
Windturbines 
 
Lisette Pompe 
RIVM 

Risicoberekeningen Windturbines | Relevant 2019 



2 Risicoberekeningen Windturbines | Relevant 2019 

Omgevingswet - 2021 
● Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
 
● Aanwijzen van rekenmethode voor windturbines in de Omgevingswet 

 
● Bundeling handleidingen voor risicoberekeningen (beheer RIVM) 

 
 
 



Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
● D.1. Windturbine (te berekenen afstand, zonder vergunningsplicht) 

 
Het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 
2 m, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het niet 
gaat om een windpark met drie of meer windturbines. 
 
 
● E.1. Windturbine (te berekenen afstand, met vergunningsplicht) 

 
Het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 
2 m, voor zover het gaat om een windpark met 20 of meer windturbines, bedoeld in artikel 
3.12 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of met 3 tot 20 windturbines, bedoeld in 
artikel 3.13, van het Besluit activiteiten leefomgeving. 
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Handboek Risicozonering Windturbines 
● Splitsing in handleiding en handreiking 

 
● Klankbordgroep en begeleidingsgroep afstemming splitsing 

 
● Vooruitlopend op de omgevingswet 
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Handleiding Risicoberekeningen Windturbines 
● Geen grote verandering (update/foutjes eruit) 

 
● Toevoeging berekeningen bovengrondse buisleidingen 

 
● Geen aandachtsgebieden voor windturbines 



Omgevingsveiligheid.rivm.nl 
●  Stappenplan Omgevingsveiligheid 

 
●  Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid 

– Module IV 
– Toelichting (faalfrequentiebepaling) 
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Toekomstige ontwikkelingen 
● Update faalkansen en scenario’s (start 2020) 

– Afhankelijk van beschikbare data (en uitkomsten) 
 

● Uniformering van de rekenmethode/uitkomsten (>2020) 
– Nu verschillende opties voor berekening (met en zonder luchtkrachten) 

 
 
 

12 Risicoberekeningen Windturbines | Relevant 2019 



Opties voor uniforme berekeningen 
● Afstandstabellen 

 
● Nieuw softwarepakket 

 
● Bestaand softwarepakket 

 
● Eenduidige, onderbouwde rekenregels 

 
 

● Combinatie van opties mogelijk 
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Uniformering uitkomsten 
 
Aanbeveling: 
 

Eenduidige rekenregels 
+ eventueel rekenpakket 
+ eventueel standaard invoer 
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Vragen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helpdesk Omgevingsveiligheid: 
omgevingsveiligheid@rivm.nl 
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