
Wanneer grijpt de provincie in? 

Gemeenten zijn het bevoegd gezag voor zonnevelden tot 50 MW en windparken tot 5 MW 
50 MW staat gelijk aan ongeveer 50 hectare zonneveld. 5 MW staat bijvoorbeeld gelijk aan 1 windmolen 
van 175 meter (3 MW) en een aantal kleinere molens. 
De provincie heeft de bevoegdheid over windparken van 5 MW tot 100 MW 
Dit geldt bijvoorbeeld bij een verzoek voor 1 of meerdere windmolens van 240 meter (5,6 MW per stuk) of 
meerdere molens van 175 meter (3 MW per stuk). De provincie kan ervoor kiezen om haar bevoegdheid over
te dragen aan de gemeente. U leest op deze website meer over de bevoegdheid van de provincie over 
windparken 
Het rijk is bevoegd gezag voor zonnevelden vanaf 50 MW en windparken vanaf 100 MW 
In de praktijk draagt het rijk het bevoegd gezag voor zonnevelden vaak over aan gemeenten. 
De provincie gaat uit van een constructieve samenwerking 
Het is niet de wens van de provincie om in te grijpen in de activiteiten van gemeenten. Tegelijkertijd heeft de
provincie ook doelstellingen op het gebied van de opwek van duurzame energie. Het grondgebied van de 
provincie is gelijk aan het grondgebied van de gemeenten samen. Als gemeenten onvoldoende locaties voor 
windmolens en zonnevelden aanwijzen, haalt ook de provincie haar doelstellingen niet. Op het moment dat 
dit blijkt, kan de provincie haar bevoegdheid inzetten. Het Rijk kan dit ook doen op het moment dat de 
provincie de doelstellingen niet haalt.

Op dezelfde website die de wethouder aanhaalt is ook het volgende te lezen.

Provincies zijn minimaal gehouden hun bevoegdheid toe te passen als een initiatiefnemer een afwijzing 
heeft ontvangen van de gemeente. De provincie moet voor het betreffende project overigens wel menen dat
sprake is van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat op grond van de Wro moet worden aangetoond.

En verderop

Hoewel het begrip ‘principeverzoek’ of ‘principebesluit’ niet is opgenomen in de Wro, is het gebruikelijk dat 
een initiatiefnemer met een principeverzoek het college van burgemeester en wethouders om medewerking 
vraagt aan het onderzoek en de voorbereiding van een voorgenomen windpark.  

Dit betekent dat voorafgaand aan ingrijpen door de provincie er eerst een afwijzing moet zijn door de 
gemeente. Er ligt nog geen principeverzoek van initiatiefnemers, laat staan een afwijzing. De reactienota is 
op dit punt niet adequaat. De provincie grijpt nog lang niet in, daarvoor is de gemeente nog herhaaldelijk 
aan zet.

Bovendien betreft de besluitvorming van de gemeente nu het aanwijzen van zoekgebieden en het 
vaststellen van de RES 1.0 .  De reactienota …...

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/fases-windprojecten/voorverkenning
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/fases-windprojecten/voorverkenning

