
   

 

Provinciale Staten, in vergadering op 12 april 2021, 

inzake een motie vreemd aan de orde van de dag, over de concept omgevingsverordening 2.0,  

constaterende dat 

- de RES 1.0 Noord-Holland Noord en RES 1.0 Noord-Holland Zuid nog niet zijn vastgesteld 

- in de concept omgevingsverordening 2.0 wordt gesteld dat de RES’sen leidend zijn voor 

windenergie op land 

- de concept omgevingsverordening 2.0 op maandag 19 april wordt besproken als B-stuk in de 

commissie RWK 

- de concept omgevingsverordening 2.0 op maandag 26 april ter zienswijze wordt gelegd 

- de opmerkingen/suggesties van Statenleden niet in het stuk verwerkt zullen worden, maar 

deze input ‘wordt meegenomen in de definitieve versie’ 

overwegende dat 

- er geen openbare discussie heeft plaatsgevonden over de wenselijkheid van het volledig 

vrijgeven van regels omtrent windenergie in de zoekgebieden en die zoekgebieden 

bovendien nog niet zijn vastgesteld 

- de concept omgevingsverordening 2.0 nu alleen namens GS ter inzage wordt gelegd 

- er weliswaar participatie over zoekgebieden heeft plaatsgevonden, maar dat er nog geen 

participatie over concrete projecten in de zoekgebieden heeft plaatsgevonden 

- het niet de bedoeling van zoekgebieden is dat deze volledig vol komen te staan met 

windmolens en het dus van belang is dat er regels zijn waar inwoners en gemeenten zich aan 

vast kunnen houden in het precaire proces van het plaatsen van windmolens 

- bovenwettelijke regels van de provincie over windenergie voor veel gemeenten en inwoners 

als houvast fungeren over wat redelijk is, in processen die vaak erg gevoelig liggen.  

- er uit recente ervaringen is gebleken dat inwoners behoefte hebben aan duidelijke regels 

over bijvoorbeeld afstanden, hoogtes en aantallen windturbines 

- dat er gebieden ontstaan waar wel provinciale regels gelden en waar geen provinciale regels 

gelden, in een RES-proces dat veel vraagtekens kent over de vorm van participatie  

- majeure wijzigingen aan het einde van het proces lastig zijn, omdat de verordening dan niet 

met deze wijziging ter zienswijze heeft gelegen 

- op deze manier PS buiten spel komen te staan 

spreken uit 

- de concept omgevingsverordening 2.0 te agenderen voor de Statenvergadering van 17 mei 

om Provinciale Staten gelegenheid te geven amendementen en moties in te dienen en deze 

ter bespreking en ter stemming te laten komen, met als doel gezamenlijk te bepalen welke 

conceptverordening aan de inwoners van Noord-Holland wordt voorgelegd 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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