
 
 

Amendement: ‘600 meter norm windturbines’ 
  
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op  
maandag 23 mei 202 ter vaststelling van de ‘eerste partiële herziening 
Omgevingsverordening Noord-Holland 2020’ 
  
Besluiten het artikel onder artikel 6.27a Windturbines in RES-zoekgebieden: 
  

1. Een ruimtelijk plan mag uitsluitend ter plaatse van het werkingsgebied 
zoekgebieden wind en wind + zon RES 1.0 voorzien in het bouwen, 
vervangen of opschalen van een of meer windturbines met een rotordiameter 
van meer dan 5 meter of een ashoogte van meer dan 7 meter, als: 

a. de windturbines zorgvuldig ruimtelijk worden ingepast; 
b. aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling om advies wordt 

gevraagd inzake de locatieafweging en de ruimtelijke inpassing van de 
windturbines. 

 
als volgt te wijzigen: 
  

1. Een ruimtelijk plan mag uitsluitend ter plaatse van het werkingsgebied 
zoekgebieden wind en wind + zon RES 1.0 voorzien in het bouwen, 
vervangen of opschalen van een of meer windturbines met een rotordiameter 
van meer dan 5 meter of een ashoogte van meer dan 7 meter, als: 

a. de windturbines zorgvuldig ruimtelijk worden ingepast; 
b. aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling om advies wordt 

gevraagd inzake de locatieafweging en de ruimtelijke inpassing van de 
windturbines; en 

c. De windturbines op minimaal 600 meter afstand worden geplaatst van 
gevoelige bestemmingen en in geval van bijzondere lokale 
omstandigheden normen als bedoeld in artikel 3.14a, derde lid, van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer worden vastgesteld conform de 
daarvoor gestelde voorschriften in artikel 7.18;  

 
  
Toelichting: 
 
In het kader van de wet geluidhinder (Wgh) vinden wij het onwenselijk als 
windturbines te dicht geplaatst worden bij gevoelige bestemmingen, zoals woningen, 
scholen en ziekenhuizen. Terugvallen op enkel geluidsnormen is niet genoeg omdat 
geluidsnormen moeilijk te meten zijn, over een gemiddelde genomen worden en zo 
veel onduidelijkheid veroorzaken. Een afstandsnorm is helder, meetbaar en goed te 
handhaven. Een provinciale afspraak over een grens van 600 meter tot gevoelige 



bestemmingen geeft houvast en schept duidelijkheid. Er blijken in de praktijk eigenlijk 
geen bestemmingen te zijn waarin eigenaren/bewoners van gevoelige 
bestemmingen op minder dan 600 meter van grote windturbines, hier geen bezwaar 
tegen hebben. Wij pleiten er daarom voor om in Noord-Holland bij de realisatie van 
nieuwe windturbines de afstandsnorm van 600 meter tot gevoelige bestemmingen 
aan te houden.  

Daarnaast is bekend dat er landelijke afstandsnormen gaan komen. In het 
regeerakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, 2021-2025 is de 
volgende passage opgenomen: “Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw 
van windmolens op land en we stimuleren (financiële) participatie van omwonenden 
om het draagvlak te versterken. Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we 
vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief 
normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik 
van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.” Om te zorgen dat de overlast 
van windturbines voor omwonenden beperkt zou blijven is er in Noord-Holland 
destijds in de PRV en in 2020 in de provinciale omgevingsverordening een afstand 
van 600 meter gewaarborgd. Een betrouwbare overheid zwalkt niet heen en weer. 
Het is om die reden onlogisch om een afstandseis die nu van kracht is te schrappen 
als je weet dat er weer een afstandseis opgelegd gaat worden.  

Tot slot is deze redenering in het kader van beperking van de overlast van 
windturbines voor omwonenden actueler dan ooit. Er zijn verschillende rapporten 
over hoe schadelijk windturbines voor de gezondheid van mensen kunnen zijn en 
hoe het de leefbaarheid schaadt. Daarbij is er een recente rechterlijke uitspraak over 
een windturbinepark in Delfzijl die zegt dat een milieubeoordeling noodzakelijk is om 
goed te kunnen beoordelen of er een goede balans is tussen het algemene belang 
van meer opwek van duurzame energie en het belang van leefbaarheid van 
omwonenden. Een goede motivatie is dus cruciaal, waarbij een minimale afstandseis 
objectief laat zien dat het belang van leefbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd 
wordt. Als een goede motivatie ontbreekt, duurt het bovendien alleen maar langer 
voordat windturbines daadwerkelijk geplaatst kunnen worden.  
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