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STATENFRACTIE S

Amendement over bijlage 1 Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën in PS
van 3 februari 2020
-

Inleiding en toelichting
Aangezien het besluitvormingstraject rondom de Omgevingsverordening nog gaande is en om
duidelijkheid te geven over de status van de kaarten in bijlage 1, wordt voorgesteld om de kaarten uit
bijlage 1 te halen.
In de wetenschap dat het lopende bottom-up proces van de Regionale Energiestrategieën (RES)
leidend is omtrent mogelijke nieuwe locaties voor zonne- en windenergie kunnen de kaarten in de
bijlage, met een indicatief en informatief karakter, wel als zodanig worden meegenomen tijdens het
proces van de Regionale Energiestrategieën.
De besluitvorming over de mogelijkheden voor zonne- en windenergie binnen de bijzondere
provinciale landschappen vindt plaats in het traject van de Omgevingsverordening. Deze zal naar
verwachting medio februari 2020 ter inspraak gaan en eind juni 2020 aan PS worden aangeboden ter
vaststelling. De eventuele ruimte voor wind op land buiten deze beschermingsregimes Noord
Holland Noord komt tot stand bij de vaststelling van de RES, waarin duidelijk wordt op welke
plaatsen draagvlak is voor plaatsing van windmolens.
Op basis van het bovenstaande, stelt ondergetekende het volgende amendement voor:
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 3 februari 2020, ter
behandeling van de voordracht Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën,
besluiten het bovengenoemde ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
1.

De kaarten in bijlage 1 op pagina 24 en 25 worden verwijderd.

2.

Pagina 8 wordt als volgt gewijzigd: Pagina 8 wordt als volgt gewijzigd:
“Momenteel wordt gewerkt aan de provinciale Omgevingsverordening. In de Omgevingsverordening
wordt een aantal van de bestaande beschermingsregimes samengevoegd in een nieuw
beschermingsregime, het ‘Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)’5. Doel is hierin meer ruimte te
bieden voor ontwikkelingen die de kernkwaliteiten van het BPL niet aantasten. In de wetenschap dat
er een grote opgave op ons afkomt vanuit de RES, is vooruitlopend op het BPL en de
Omgevingsverordening, in overleg met de verschillende disciplines ambtelijk verkend waar binnen
deze beschermingsgebieden extra ruimte zou kunnen worden geboden aan wind op land en zon en
onder welke voorwaarden. Dit levert ccn eerste, ambtelijke kleurenkaart op, die inzichtelijk maakt
waar we, anders dan onder dc huidige regels het geval is, mogelijkheden zien. Dc kaart is gericht op
opstellingen voor wind en zonnc energie, als ruimtelijk mcc5t bepalende modalitciten6. De kaart is
nadrukkelijk onder voorbehoud van dc consultatie en daadwerkelijke besluitvorming ovcr dc
Omgcvingsvcrordening7 onder voorbehoud van de daadwerkelijk vaststelling van dc
‘“ir1i beschriivin van voorwaarden en restricties
Omgevinsvcrordcnin. Dc kaart, en Een
vinden in bijlage 1. De inzichten zullen worden meegenomen in het traject van de
Omgevingsverordening en in het RES-proces. Een beschrijving hiervan is terug te vinden in bijlage 1.6
.

‘

Daarnaast wordt voorgesteld in de Omgevingsverordening een aantal gebieden als BPL op te nemen,
die nu nog niet vallen onder een beschermingsregime, maar wel bijzondere landschappelijke
kwaliteiten hebben. Deze gebieden zijn tevens opgenomen op de kleurenkaart. Voor deze gebieden
gaat gelden dat er ruimte is voor zon- en wind-ontwikkelingen “onder voorwaarden”. Ook dit
vooruitlopend op en onder voorbehoud van dc daadwerkelijke besluitvorming over deze gebieden. De
kleurenkaart heeft dus geen status, het betreft een ambtelijke verkenning. De inzichten zullen wel

Pagina 20 wordt als volgt gewijzigd:
“In de wetenschap dat er een grote energie-opgave op ons afkomt vanuit de RES, is ambtelijk verkend
waar binnen de provinciale beschermingsgebieden extra ruimte zou kunnen worden geboden aan
windturbines en zonneparken en onder welke voorwaarden. Dit levert een eerste, grove, kleurenkaart
op, die inzichtelijk maakt waar we, anders dan onder de huidige regels het geval is, mogelijkheden
zien. De kaart is gericht op opstellingen voor wind en zonne energie, als ruimtelijk meest bepalende
modaliteitenl2. De kleurenkaart hiernavolgende verkenning laat zien waar zonneparken en
windturbines: fa) samen gaan met de beleidsdoelen van het regime (groen gebied), (b) onder
voorwaarden samen gaan met de beleidsdoelen van het regime (oranje gebied) of fc) niet samen gaan
met de beleidsdoelen van het regime (rood gebied).
De kleurcnkaart verkenning dient als indicatie waar wellicht mogelijkheden zijn voor nieuwe wind- en
zonlocaties. Per beschermingsregime is een toelichting gegeven op de “score” voor wind- en zonne
energie. In veel gevallen laat de verkenning kaait ruimte zien, terwijl deze er onder de huidige
regelgeving nog niet is. In die gevallen dient een wijziging van de regels plaats te vinden om de
ontwikkeling mogelijk te maken. De verkenning kaaft is voor deze gevallen nadrukkelijk onder
voorbehoud van de besluitvorming over de Omgevingsverordening (zie hierna).13 Dit is vermeld bij de
betreffende beschermingsregimes. De verkenning klcurcnkaart heeft dus geen status. De inzichten
worden wel meegenomen in het traject van de Omgevingsverordening. Op de kaart zijn alleen dc
provinciale beperkingen (beschermingsregimes) weergegeven, daarnaast zijn er vanuit andere
(hoofdzakelijk rijks) wet en regelgeving diverse andere beperkingen. Deze staan niet op deze kaarten.
Let op, de 4aa-rt verkenning geeft de mogelijke ruimte voor zon- en windontwikkelingen vanuit de
provinciale beschermingsregimes. Of deze ruimte ook wordt ingevuld is afhankelijk van het RES
proces! Daarin zal duidelijk worden op welke plaatsen draagvlak is voor de plaatsing van windmolens.
Tot die tijd gelden voor wind op land de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord 2019-2023.
Voor Noord-Holland Noord geldt een restrictief ‘nee, tenzij’-beleid, tot het moment van vaststelling
van de RES. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bieden wij, vooruitlopend op de RES, ruimte
voor de plaatsing van windmolens op basis van het principe ‘ja, mits’.”
Pagina 21 wordt als volgt gewijzigd:
“Daarnaast wordt voorgesteld in de Omgevingsverordening een aantal gebieden als BPL op te nemen,
die nu nog niet vallen onder een beschermingsregime, maar wel bijzondere landschappelijke
kwaliteiten hebben. Ook deze gebieden zijn, vooruitlopend r’’ en v’u.. voorbehouu viii u.
besluitvorming over de Omgevingsverordening, opgenomen op de kleurenkaart. Voor deze gebieden
gaat, onder voorbehoud van besluitvorming, gelden dat er ruimte is voor zon- en wind-ontwikkelingen
“onder voorwaarden”.”

