
Verslag Arthur 
Positie VVD-fractie in Staten N-H mbt windturbines en de 600 m grens
Notitie n.a.v. Een telefoongesprek met Joost van Gilse, woordvoerder energie, VVD-fractie N-H.

De vorige statenperiode hanteerde de provincie op initiatief van de VVD een restrictief wind-op-
land beleid in Noord-Holland; strikte regels en verder alleen ruimte voor wat vanuit Den Haag 
verplicht was (energieakkoord).  

Deze statenperiode: De RESsen, die bottum-up  vanuit draagvlak moesten gaan vastleggen waar 
we windmolens en zonnepanelen op land gaan plaatsen. Om dit te faciliteren moest er meer 
ruimte komen voor gemeenten; in het coalitieakkoord is vastgelegd om in aanloop naar de RES 
meer ruimte voor wind op land te gaan bieden en het wind-op-land beleid n.a.v. de definitieve 
RES-sen zal worden aangepast. 

In N-H geldt op voorstel van de VVD als enige provincie in Nederland een extra afstandseis (boven 
de wettelijke geluidsnormen) voor windmolens tot woningen die in de nieuwe 
omgevingsverordening is vastgelegd. Op deze 600 meter afstandseis (en andere eisen) kan GS op 
specifiek verzoek van een (MRA-)gemeente uitzonderingen toestaan. Gezien de contouren van de 
RES-zoekgebieden voor windenergie in Amsterdam, bestaat de indruk dat het college in 
Amsterdam van de uitzonderings-mogelijkheden gebruik zal willen gaan maken. Of dat zo zal zijn 
en in welke vorm of welke mate, is nog onduidelijk. Zo’n verzoek zal ook eerst door de 
gemeenteraad, de gekozen volksvertegen-woordiging, moeten worden gesteund. 

GS moet zo’n eventueel verzoek vervolgens zorgvuldig afwegen, dus het betekent niet dat op elke 
locatie windmolens kunnen worden geplaatst. De provincie is nog bezig met een aantal afwegings-
criteria voor natuurgebieden en Bijzonder Provinciaal Landschap. Hierover en over de afstand tot 
buurgemeenten heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld. Ook is inmiddels een motie over onder-
zoek naar draagvlak bij buurgemeenten door PS aangenomen. Dit is het geldend kader tot de 
vaststelling van de definitieve RES-sen. De uitkomsten daarvan zullen in het beleid verwerkt 
worden. 

De inzet van de VVD voor 600 meter afstand tot woningen is duidelijk. Echter in coalitieverband is 
dit niet dichtgetimmerd. Geen zekerheid dus. De VVD hoopt op een echt zorgvuldige afweging, 
mocht er onverhoopt een verzoek voor windenergie-gebieden bij GS komen. Voor wat betreft de 
afstand tot buurgemeenten en de criteria voor natuurgebieden en Bijzonder Provinciaal Landschap
maken onze schriftelijke vragen duidelijk dat we hier zeer kritisch op zijn.  In het coalitieakkoord is 
afgesproken dat lokaal draagvlak bij de plaatsing van windturbines van belang is. De gedeputeerde
heeft in de commissie RWK aangegeven dat hij een goed participatieproces van belang vindt en 
zich daar als RES-partner medeverantwoordelijk voor voelt. Betreffende het draagvlak is het 
formele standpunt van de gedeputeerde echter dat het oordeel van de gemeenteraad als gekozen 
lokale volksvertegen-woordiging voor de provincie geldt als draagvlak. GS zullen op dit punt dus 
niet snel de gekozen gemeenteraad gaan passeren. 

Het is dus essentieel dat de gemeenteraadsleden met acties zoals die van jullie ervan overtuigd 
worden dat ze goed naar de omwonenden luisteren en niet tegen de mening van hele wijken in 
toch windturbines gaan plaatsen. 

Bij de gemeenteraden ligt in het hele RES-proces het zwaartepunt!

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=cffd4735-2dde-4dc6-9fa8-e71033e4c089


Samenvatting Arthur:
1) Op de 600 m afstandseis kan door provincie ontheffing worden verleend
2) Hierbij wordt instemming van de gemeenteraad gezien als draagvlak
3) Provincie hecht aan een goed participatieproces
4) 2) en 3) zijn voldoende voor 1)
5) persoonlijke slotconclusie: Provincie zal ons niet redden als we in de gemeente verliezen.

Voorstel Arthur:
Als er omwonenden op minder dan 600 m in een buurgemeente wonen dan kan de gemeenteraad 
logischerwijze niet namens hen draagvlak vaststellen. Draagvlak dient dan mede te worden 
vastgesteld door de gemeenteraad van betreffende buurgemeente. Dit is een sterk argument om 
voor ontheffing van de 600 m grens voor zoekgebieden binnen 600 m van de gemeentegrens 
instemming van de betreffende buurgemeente verplicht te maken.

Zie ook onze ( Anja en ik ) repository over draagvlak

https://netvouz.com/koks/folder/6095086092395599060/pers+en+wetenschap+draagvlak

