Omgevingsverordening NH2022 en windturbines
In de concept OV NH2022 worden de RES’en leidend voor wind op land. Wat betekent dit voor het
plaatsen van windturbines?
•
•
•
•
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Beschermde gebieden
600 meter
Kleine windmolens
Stelling van Amsterdam
Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Beschermde gebieden

De provincie blijft natuur, bijzondere landschappen en werelderfgoed beschermen. Er wordt in de
RES-zoekgebieden gekeken waar binnen deze gebieden ruimte kan worden geboden aan
windenergie en zonne-energie. Wat er wel/niet mogelijk is hangt af van de specifieke locatie, de
voorgenomen ontwikkeling en het precieze ontwerp. Dit wordt in overleg met o.a. de gemeenten
besproken
600 meter

Het verbod om windmolens in Noord-Holland Noord te bouwen en de afstandseis van 600 meter
vervallen voor de in de RES 1.0 voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid opgenomen
zoekgebieden. Hiervoor in de plaats komt een aanvullende regeling bij de Omgevingsverordening
NH2022 (een zogenoemde instructieregel) voor de gehele provincie. Hierin wordt opgenomen dat
gemeenten in hun omgevingsplannen windturbines mogelijk kunnen maken voor zoekgebieden die
in de RES’en 1.0 zijn opgenomen. Zo krijgen zij de mogelijkheden om te bepalen waar in hun
gemeente ruimte is voor windenergie.
Ook andere ‘extra’ provinciale regels voor wind op land, zoals de lijnopstelling, de grootte van de
turbines etc. vervallen. Natuurlijk blijven wel de landelijke regels met betrekking tot geluid,
slagschaduw, externe veiligheid van kracht
Kleine windmolens

Buiten de RES zoekgebieden zijn kleine windturbines (tot 15 meter) op agrarische bouwpercelen
toegestaan en mogen bestaande windparken worden vervangen of vernieuwd. Deze moeten
natuurlijk wel voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitstoets en de regels rondom de provinciale
beschermingsregimes ( voor natuur, landschap, werelderfgoed, stilte()
Stelling van Amsterdam

Er wordt voor de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen
met de andere 3 verantwoordelijke provincies gewerkt aan een afsprakenkader voor de
energietransitie. Gedeputeerde Staten krijgen de bevoegdheid deze op te nemen in de eigen
regelgeving ( de dan geldende Omgevingsverordening). In dit afsprakenkader staat of, waar en hoe
zon- en windenergie in het werelderfgoed mogelijk is. Binnen het UNESCO-werelderfgoed
Droogmakerij De Beemster blijft een verbod op windturbines bestaan. Hier kan wel zonne-energie

worden opgewekt, onder de voorwaarde dat de zonnepanelen goed in het landschap worden
ingepast en de kernkwaliteiten niet aantasten.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)

In de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 is als eis voor ontwikkelingen in NNN een
meerwaardebepaling opgenomen. Een ontwikkeling, zoals een windturbine, moet duidelijk
aantoonbare meerwaarde voor NNN hebben voor wat betreft kwaliteit en samenhang voor de
natuur in dat gebied hebben.

