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Geachte leden,

Op 1 8 december 201 9 zonden wij u ter besluitvorming de
statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit over het 'NoordHollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën’. Dit document
heeft tot doel het provinciale vertrekpunt in de Regionale
Energiestrategieën in beeld te brengen. Conform eerdere toezegging is
dit document aan uw Staten voorgelegd ter vaststelling.
Op 1 3 januari jl. is de statenvoordracht besproken in de
Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK). Tijdens de
behandeling is door gedeputeerde Stigter toegezegd het document op
een aantal punten te wijzigen. Middels deze brief doen wij u deze
wijzigingen toekomen, opdat deze kunnen worden meegenomen bij de
besluitvorming over dit document in Provinciale Staten.
Bijlage I geeft de wijzigingen in het document weer met markering.
Bijlage II bevat het nieuwe, “schone” document, waarin de wijzigingen
zijn doorgevoerd zonder markering. Het gaat om de volgende
wijzigingen:
•

•

Verduidelijking dat de kleurenkaarten in de bijlage van dit NH
Perspectief, omwille van een verkenning van de mogelijke extra
ruimte voor zon en wind op land, gemaakt zijn op basis van
concept-kaarten uit het traject van de Omgevingsverordening. Maar
dat de besluitvorming over de Omgevingsverordening leidend is en
de kaarten daarom nu enkel indicatief zijn (zie p. 7 en 20).
Verduidelijking dat de kleurenkaart mogelijke ruimte laat zien voor
zon- en windontwikkelingen vanuit de provinciale
beschermingsregimes. Maar dat óf deze ruimte ook wordt ingevuld
afhankelijk is van het RES-proces. Daarin zal duidelijk worden op
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welke plaatsen draagvlak is voor de plaatsing van windmolens (p.
20 en 24).
•

•

•
•

•

•
•

Verduidelijking dat het huidige beleidskader Wind op Land conform
coalitieakkoord aangepast gaat worden naar aanleiding van het RESproces. Het NH Perspectief loopt daar niet op vooruit (zie p. 1 0).
Verduidelijking van het belang dat wij hechten aan draagvlak en
participatie. In de startnotitie RES is afgesproken dat lokale
participatie door de gemeente ingevuld wordt en dat het
programma RES dit faciliteert. Wij voelen ons als partner in het RESproces mede verantwoordelijk voor de participatie van inwoners en
belangenorganisaties. Waar nodig gaan we met de andere partners
in overleg om te kijken hoe we de participatie nog beter vorm
kunnen geven (zie p. 4).
In de passage over microturbines wordt meer ruimte gelaten voor
microturbines maar wel onder een aantal voorwaarden (zie p. 12).
In de passage over het NZKG en de haven van Den Helder is
verduidelijkt dat we hier kansen zien voor zon en windturbines,
maar wel met inachtneming van de effecten op de
gebruiksmogelijkheden van deze gebieden (zie p. 15).
In de passage over solitaire XL Windturbines is benadrukt dat dit
ontwerpprincipe selectief dient te worden toegepast. Op enkele
markante plekken, daar waar de dynamiek van de omgeving het
toelaat (zie p. 18).
Op een aantal plekken is (onnodig) jargon en versluierend
taalgebruik vervangen.
Bijlage II, over de interne totstandkoming van dit document, is
verwijderd.

Wij vragen u deze wijzigingen mee te nemen in de besluitvorming over
het ontwerp-' Noord-Hollands Perspectief op de Regionale
Energiestrategieën’.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

I.
II.

Ontwerp-“Noord-Hollands Perspectief op de Regionale
Energiestrategieën” incl. wijzigingen 21 jan (GEMARKEERD)
Ontwerp-“Noord-Hollands Perspectief op de Regionale
Energiestrategieën" incl. wijzigingen 21 jan (SCHOON)
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