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Bas Hollander

Van: Klok J. <J.Klok@provinciegroningen.nl>

Verzonden: donderdag 12 mei 2016 12:21

Aan: Bas Hollander

CC: Bijl P.; Vries D. de; Hofstra H.

Onderwerp: kleinschalige windturbines buiten agrarisch bouwperceel

Dag Bas, 

M.b.t. de vaststelling van het bestemmingsplan voor kleinschalige windturbines (gepland in jullie gemeenteraad van 

7 juli a.s.)  in relatie tot onze nieuwe Omgevingsverordening, bericht ik je het volgende. 

Het ziet er naar uit dat de Omgevingsverordening op het punt van nieuwe windturbines zal worden vastgesteld 

conform het voorstel in de Nota zienswijzen en commentaar (zie hieronder). 

Dit betekent dat in een zone van 25 meter rond een agrarisch bouwperceel maximaal 3 windturbines mogen worden 

opgericht tot een hoogte van 15 meter. 

In jullie bestemmingsplan wordt geen grens gesteld aan het aantal windturbines. Om te voldoen aan de nieuwe 

Omgevingsverordening dient deze beperking van maximaal 3 turbines te worden opgenomen. 

Het bestemmingsplan moet dan op dit punt gewijzigd worden vastgesteld. Voor het overige kan het plan in tact 

blijven.  

De Verordening biedt ruimte voor een pilot voor het plaatsen van nieuwe windturbines.  Jullie zouden hiervoor, 

gelet op het gemeentelijke beleid dat voor dit doel reeds is vastgesteld, z.s.m. een verzoek aan GS moeten richten 

om voor deze pilot in aanmerking te komen. 

Als dit verzoek wordt gehonoreerd, is het dan vervolgens - als de Omgevingsverordening overeenkomstig het nu 

voorliggende voorstel wordt vastgesteld -  mogelijk het bestemmingsplan met in achtneming van het 

bovengenoemde aantal windturbines vast te stellen. 

Vr. groet, 

Jan Klok 

 

 

Nota zienswijzen en commentaar, pagina 176  

93, 96 2.41.1 Nieuwe windturbines 

Hier wordt beleidsvrijheid gegeven aan gemeenten voor plaatsing 

van windturbines met een maximale ashoogte van 15 meter. Voor 

agrarische bestemmingen lijkt een plaatsingsbeperking tot het 

bouwperceel te gelden, maar dit wordt niet expliciet gemaakt. 

Inspreker (93) vraagt om van deze beperking in zijn geheel af te 

zien, inspreker (96) vraagt om ruimere plaatsingsmogelijkheden 

voor 'eigen gebruik' (energie coöperaties). 

In de Omgevingsverordening zal ruimte worden geboden voor één pilot 

waarbij maximaal drie windturbines met een ashoogte van maximaal 15 

meter binnen een zone van 25 meter rond een agrarisch bouwperceel 

worden toegestaan. Daarnaast geven we ruimte voor één pilot met een 

park- of lijnopstelling van windturbines met een ashoogte van maximaal 

15 meter bij of nabij een woonkern ten behoeve van een lokaal initiatief 

gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening. Na een periode van 

maximaal twee jaar wordt door ons besloten of dit zal leiden tot 

verruiming van de huidige regels 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 


