A27-2021/PS 05-07-2021
INGETROKKEN

Provinciale Staten van Provincie Noord-Holland bijeen op 5 juli 2021
Amendement agendapunt 16.a RES: Stel RES niet vast
Besluit om:
-

Het dictum ‘De Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) zoals
opgenomen in bijlage 1 vast te stellen’ te wijzigen in ‘De Regionale Energie Strategie
1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) zoals opgenomen in bijlage 1 niet vast te stellen’.

Toelichting:
Uit diverse publicaties gebleken is dat de burgerparticipatie omtrent het plaatsen van
windturbines in de directe leefomgeving van mensen, een wassen neus geweest is en niemand
van de zogenaamde ‘burgercoöperaties’ zelf in de gebieden woont. Het participatietraject
voldoet daarmee niet aan de afgesproken kaders waardoor de Provinciale Staten de RES niet
zou moeten vaststellen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Wil van Soest, 50PLUS / Partij van de Ouderen

Provinciale Staten van Provincie Noord-Holland bijeen op 5 juli 2021
Motie agendapunt 16.a RES: Geen juridische bijstand voor windmolenbouwers
Constaterende, dat:
- uit een WOB-verzoek gebleken zou zijn dat de Rijksoverheid juridische bijstand
verleent aan windmolen-exploitanten in rechtszaken tegen burgers die overlast en
gezondheidsproblemen ondervinden ten gevolge van windturbines.
Van mening, dat:
- de overheid juist het beschermende schild om de burgers heen behoort te zijn, op de
momenten dat de burgers zich op welke wijze dan ook bedreigd voelen in hun
(kwaliteit van) bestaan en het daarom onbestaanbaar is dat de overheid rechtszaken
tegen de eigen burgers faciliteert en mede financiert.
Verzoekt Gedeputeerde Staten:
- op geen enkele wijze juridische bijstand te verlenen aan windmolen-bouwers/windmolenexploitanten.

En gaat over tot de orde van de dag.
Wil van Soest, 50PLUS / Partij van de Ouderen

Provinciale Staten van Provincie Noord-Holland bijeen op 5 juli 2021
Motie agendapunt 16.a RES: Geen verdere stappen voordat gezondheidsgevolgen helder
zijn
Constaterende, dat:
- over ziekmakende windturbines bezorgde artsen, een onafhankelijke epidemioloog
hebben ingeschakeld om recente rapporten van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu tegen het licht te houden;
- de doktoren, verenigd in Windwiki, namelijk vrezen dat de conclusies van het instituut
te rooskleurig zijn geweest.
Overwegende, dat:
- op basis van deze adviezen (minimaal 300 meter) gemeenten en GGD’s ervan uitgaan
dat plaatsing zeer dicht bij bewoning geen probleem is;
- veel er echter op wijst dat dit onterecht is;
- ook uit de praktijk al is gebleken dat omwonenden het risico lopen op slapeloosheid
en langdurige stress en dat allerlei gevolgen kan hebben, zoals concentratieverlies. Een
deel van hen besluit te verhuizen;
- de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om eerst de
gezondheidsgevolgen te toetsen alvorens men windturbines op land kan plaatsen;
- de Raad van State bepaald heeft dat de normen die Nederland toepast voor geluid,
slagschaduw en veiligheid voor het plaatsen van windmolens, in strijd zijn met het
Europese recht.
Verzoekt Gedeputeerde Staten:
- de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek in opdracht van de artsen van
Windwiki af te wachten en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in het
plaatsen van windturbines op land.

En gaat over tot de orde van de dag.
Wil van Soest, 50PLUS / Partij van de Ouderen

Motie geen windturbines binnen 600 meter gemeentegrens zonder
steun buurgemeente
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering op 5 juli 2021, ter bespreking van de RES 1.0,
constaterende dat;
-

Er in verschillende gemeenten in Noord-Holland zorgen zijn over het effect van windturbines
op de leefbaarheid, de natuur en het landschap;
Het afstandscriterium wat de provincie Noord-Holland tot nu toe hanteert, het
afstandscriterium van 600 meter, een houvast is voor inwoners die in RES-zoekgebieden
wonen en zich zorgen maken over hun gezondheid en de leefbaarheid
Er zorgen zijn over de afstemming tussen gemeenten onderling over de plaatsing van
windturbines;
Voorkomen moet worden dat gemeenten de overlast door windturbines bij buurgemeente n
neerleggen door deze op of vlakbij de gemeentegrens te plaatsen;

overwegende dat:
-

Lokale steun voor energieprojecten cruciaal is voor het succes van de energietransitie;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:
-

Geen steun te verlenen aan planvorming voor windturbines op locaties dichterbij dan 600
meter van een gemeentegrens, tenzij er sprake is van aantoonbare steun voor deze plannen
bij de buurgemeente.

en gaan over tot de orde van de dag.

Wilma van Andel (CDA)
Eric Jensen (JA21)
Suleyman Koyuncu (DENK)

Motie geen windturbines binnen 600 meter zonder draagvlak
omwonenden
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering op 5 juli 2021, ter bespreking van de RES 1.0,
constaterende dat;
-

Er in verschillende gemeenten in Noord-Holland zorgen zijn over het effect van windturbines
op de leefbaarheid, de natuur en het landschap;
Het afstandscriterium wat de provincie Noord-Holland tot nu toe hanteert, het
afstandscriterium van 600 meter, een houvast is voor inwoners die in RES-zoekgebieden
wonen en zich zorgen maken over hun gezondheid en de leefbaarheid
Projecten dichtbij woningen draagvlak voor de energietransitie zouden kunnen verkleinen
vanwege de zorgen over leefbaarheid en gezondheid;

overwegende dat:
-

Lokale steun voor energieprojecten cruciaal is voor het succes van de energietransitie;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:
-

Geen steun te verlenen aan planvorming voor windturbines op locaties dichterbij dan 600
meter van woningen, tenzij er sprake is van aantoonbare steun voor deze plannen bij direct
omwonenden.

en gaan over tot de orde van de dag.

Wilma van Andel (CDA)
Eric Jensen (JA21)

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie Nog geen ruimte voor windmolens in reservegebieden RES 1.0
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter bespreking van
agendapunt 16, “RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)”,
constaterende dat:





op enkele plekken in de RES niet alleen zoekgebieden worden benoemd, maar ook reservezoekgebieden;
er juridisch geen verschil is tussen beiden omdat de Concept Omgevingsverordening NH2022
verwijst naar de “zoekgebieden zoals vastgelegd in de Regionale energiestrategieën NoordHolland Noord 1.0 en Noord-Holland Zuid 1.0”;
de RES 1.0 een eerste stap is in een proces waarin de zoekgebieden steeds aangepast
worden aan nieuwe inzichten;

overwegende dat:





met vaststelling van de Omgevingsverordening NH2022 ook in de reservezoekgebieden
windmolens zouden worden toegestaan, terwijl gemeenten hebben aangegeven die
voorlopig nog niet te willen gebruiken;
de voorkeursgebieden in principe al voldoende ruimte bieden voor de beoogde hoeveelheid
opwek van duurzame energie;
er bij de RES 2.0 opnieuw gekeken wordt naar de stand van zaken en er nieuwe afwegingen
gemaakt kunnen worden wanneer nodig;

verzoeken GS:


de Omgevingsverordening NH 2022 zo aan te passen dat windmolens alleen worden
toegestaan in voorkeurszoekgebieden maar niet in reservezoekgebieden,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter bespreking van
agendapunt 16, “RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)”,
constaterende dat:




er een aantal zoeklocaties zijn aangewezen in de directe omgeving van volkstuincomplexen;
er ten aanzien van externe veiligheid in het Activiteitenbesluit (artikel 3.15a) voorwaarden
worden gesteld aan de afstand van windmolens tot (beperkt) kwetsbare objecten;
de gedeputeerde n.a.v. vragen in de commissie heeft geantwoord dat dit zou kunnen gelden
voor volkstuinen wanneer deze gezien worden als recreatieterreinen;

overwegende dat:



veel mensen recreëren in volkstuinen;
in sommige volkstuinen overnacht wordt;

spreken uit:



volkstuinen waar overnacht mag worden te zien als “terreinen bestemd voor recreatief
nachtverblijf” en daarmee als kwetsbare objecten;
volkstuinen waar niet overnacht mag worden te zien als “terreinen voor dagrecreatie
gelden” en daarmee als beperkt kwetsbare objecten;

en dragen GS op:


te zorgen in de uitwerking van de RES de voorwaarden ten aanzien van externe veiligheid
conform worden toegepast in de zoekgebieden nabij volkstuinen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie WHO Geluidsnorm verwerken in RES kaarten
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter bespreking van
agendapunt 16, “RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)”,
constaterende dat:





op de RES kaarten in de zoekgebieden voor windenenergie cirkels zijn getekend rondom
gevoelige bestemmingen;
deze cirkels gebaseerd zijn om een inschatting van de afstand die nodig is om aan de
wettelijke geluidsnormen te voldoen;
de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een strengere geluidsnorm (45 dB Lden) adviseert
dan de landelijke regels (47 dB Lden);
het RIVM in 2020 heeft geadviseerd om de WHO-adviesnormen geluid over te nemen. Dit
naar aanleiding van motie Schonis (D66);1

overwegende dat:







de gemeenten en provincies de vrijheid hebben om de zoekgebieden zo te kiezen dat de
afstand van windmolens tot gevoelige bestemmingen ervoor zorgt dat aan de WHO
geluidsnorm wordt voldaan;
de Raad van State op 30 juni 2021 de tussenuitspraak heeft gedaan dat tot het moment dat
het Rijk een milieubeoordeling voor windparken heeft gemaakt de algemene normen in het
Activiteitenbesluit en de activiteitenregeling niet mogen worden gebruikt voor
windturbineparken;2
de Raad van State eveneens oordeelde dat een gemeente in een bestemmingsplan
gemotiveerd eigen normen kan stellen;
de WHO-norm goed kan worden gemotiveerd;

besluiten:


de zoekgebieden voor windenergie in alle RES-kaarten voor Noord-Holland zo aan te passen
dat zij de WHO geluidsnorm representeren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

1
2

Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren

Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) : Het doel heiligt de middelen | RIVM
Europees recht dwingt tot milieubeoordeling voor windturbinenormen - Raad van State

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie RES Grensoverschrijdende teams
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter bespreking van
agendapunt 16, “RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)”,
constaterende dat:



er op verschillende plekken in Noord-Holland bezwaren zijn van gemeenten tegen keuzes van
zoekgebieden door en in andere gemeenten;
de Noord-Hollandse RES-sen niet laten zien hoe de keuzes van zoekgebieden samenhangen
met keuzes in de RES-sen in andere provincies zijn gemaakt;

overwegende dat:





samenhangende gebieden soms binnen meerdere provincies of gemeenten vallen;
de Regionale Energiestrategieën een regionaal gedragen product moeten zijn;
er met name rondom Amsterdam behoefte is aan betere afstemming, bijvoorbeeld in het
Geingebied, bij Landelijk Noord, en bij de grens met Oostzaan en Landsmeer;
ook mogelijke woningbouwplannen vragen om afstemming tussen gemeenten over de
locaties van de zoekgebieden;

dragen GS op:


voor de verdere uitwerking van de RES gemeente- en provinciegrensoverschrijdende teams
samen te stellen (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau), die gezamenlijk werken aan de
plannen voor samenhangende gebieden die onder meerdere gemeenten en/of provincies
vallen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren

Annette de Vries
PvdA

Mo e Uitdaagrecht bij RES
www.righ ochallenge.nl
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021 hebben kennis
genomen van de statenvoordracht RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord;
constateren dat:
• het klimaatakkoord van 50% lokale eigendom spreekt bij duurzame energie projecten;
• het voor het draagvlak bij onze inwoners van de energietransi e van essen eel belang is
dat zij betrokken kunnen zijn en het gevoel hebben dat zij controle hebben over hun
eigen omgeving;
zijn van mening dat:
• het voor proac eve inwoners met ideeën voor een duurzaam energie project daarom
makkelijk gemaakt moet worden om hun ideeën ten uitvoer te kunnen brengen;
overwegen dat:
• het uitdaagrecht een manier is om inwoners het he in eigen hand te geven binnen hun
eigen omgeving;
dragen het college op:
1. het uitdaagrecht uit te werken voor de uitvoering van de regionale energie strategie;
2. Aan Provinciale Staten bij de behandeling van de Omgevingsverordening 2022 te
rapporteren hoe dit wordt geïmplementeerd;
en gaan over tot de orde van de dag.
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Anouk Gielen (GroenLinks)
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Emre Kanik (D66)

Mo e Jeugd/KinderRES
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021 hebben kennis
genomen van de statenvoordracht RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord;
constateren dat:
• De gehouden Energy Challenges in het primair en voortgezet onderwijs een succes
waren, maar dat dit programma vanuit de provincie Noord-Holland dit jaar niet ac ef
ondersteund is;
• Er verder momenteel geen lesmateriaal is voor het primair onderwijs over de
energietransi e, en zeker niet over wat het betekent voor de eigen omgeving;
overwegen dat:
• draagvlak vinden in alle lagen van de bevolking voor de omvangrijke energietransi e van
groot belang is, dat betekent ook bij de jeugd;
• bij jongeren interesse wekken voor nieuwe banen in de energietransi e belangrijk is
voor het slagen van de energietransi e;
zijn van mening dat:
•

het informeren van de jeugd over en betrekken van de jeugd bij de energietransi e past
bij de rol van de provincie;

dragen het college op:
1. Om samen met het onderwijsveld te onderzoeken wat de behoe e is met betrekking tot
een onderwijsprogramma over klimaat en energie (bijvoorbeeld Energy Challenges) voor
het primair en voortgezet onderwijs.
2. Bij dit onderzoek mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit onderwijsprogramma zou
kunnen zijn op een manier dat het past bij de belevingswereld van kinderen.
3. Hierover met een voorstel rich ng PS te komen.
en gaan over tot de orde van de dag.
Emre Kanik (D66)

Anouk Gielen (GroenLinks)

Jaap Hollebeek (PvdD)

Michel Klein (CU)

Anne e de Vries (PvdA)
Wilma van Andel (CDA)
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Süleyman Koyuncu (DENK)

Motie andere doelgroepen betrekken bij participatie
Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter behandeling van de RES 1.0,
Constaterende dat,
- De provincie een ondersteunende taak richting gemeentes heeft op het gebied van
participatie en GS heeft aangegeven die rol ook na vaststelling van de RES 1.0 te
willen faciliteren
- Er tot dusver 5000 inwoners waaronder 50 jongeren deel hebben genomen aan
participatiebijeenkomsten
- Richting de RES 2.0 en bij de realisatie van concrete projecten participatie ook aan
de orde is
- De communicatie en informatievoorziening omtrent de RES 1.0 geëvalueerd gaat
worden
Overwegende dat,
- Participatie een doorlopend proces is en zich weinig aantrekt van het vaststellen van
de RES 1.0
- Burgers allemaal verschillende ideeën hebben over hoe mensen betrokken kunnen
worden bij de Regionale Energie Strategieën en de energietransitie in bredere zin
- De beste ideeën ontstaan door samenwerking
- Er al een evaluatie rondom communicatie van de RES 1.0 gepland staat
Roept Gedeputeerde Staten op,
- Bij de geplande evaluatie omtrent communicatie en informatievoorziening van de
RES 1.0 ook de procesparticipatie en de daarbij betrokken doelgroepen te evalueren
- Aan de hand van de evaluatie met concrete aanbevelingen te komen
- Actief naar gemeentes uit te dragen dat de provincie kan ondersteunen in
procesparticipatie en daarbij specifiek te richten op het betrekken van doelgroepen
die nog niet betrokken zijn geweest
- Daar de participatiecoalitie bij te betrekken
- Daarover te rapporteren aan PS

Anouk Gielen
GroenLinks

Emre Kanik
D66

Annette de Vries
PvdA

Jaap Hollebeek
PvdD

Motie Energie-armoede
De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 5 juli 2021
Constaterende dat:
• Draagvlak een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van de doelen uit het klimaat
en energie-akkoord;
• Omwonenden van windmolens en/zonnepark niet altijd (tijdig) worden betrokken bij de
ontwikkeling van concrete projecten voor zon- en windparken;
• In het Klimaatakkoord het streven is dat 50% van de productie van hernieuwbare opwek
op land, in handen komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven). Het gaat daarbij
om mee-investeren aan de voorkant van een project;
• De RES’en 1.0 de kansen en mogelijkheden voor lokaal eigendom van de productie van
hernieuwbare opwek in de regio beschrijven;
• De financiële participatie een streven is maar geen verplichting en dat dit in de huidige
RES’en 1.0 te vrijblijvend is vormgegeven;
• De RES’en het instrumentarium missen om financiële participatie af te dwingen in hun
voorstellen;
• Isolatie wordt gezien als goed middel tegen energiearmoede en er veel draagvlak voor is,
zie de stemming voor het nationaal isolatieprogramma en een onderzoek van I&O
Research; 1
• Er een aanbeveling is vanuit de Europese Commissie om aandacht te besteden aan
energiearmoede; 2
• Er een motie in de Tweede Kamer is aangenomen in september vorig jaar met betrekking
tot het opzetten van een nationaal isolatieprogramma; 3
• Meerdere energiecorporaties hebben opgeroepen tot het beter isoleren van huizen met
een energielabel lager dan een C, als onderdeel van het “nationaal isolatieprogramma”; 4
Overwegende dat:
• De zon en de wind van iedereen is en de energietransitie van ons allemaal moet zijn;
• Minder draagkrachtige huishoudens door gebrek aan middelen vaak in de minst
energiezuinige woningen wonen en relatief hoge energierekeningen hebben;
• Het participeren in winstgevende wind- en zonneparken kansen biedt voor zowel het
bestrijden van energie-armoede onder meer door het nemen en financieren van
energiebesparende maatregelen die op termijn weer geld opleveren door lagere
energierekeningen;
• Dat in de uitwerking van de RES 2.0 (opleveren in 2022-2023) een uitgewerkt voorstel
moet liggen ook met betrekking tot de – minstens- 50 % financiële participatie;
• De Provincie in veel gevallen de vergunningen verleent voor wind- en zonneparken (en
ook gemeenten);

•

De provincie (en gemeenten) gaat over het instrumentarium om voorwaarden te stellen
bij het afgeven van vergunningen.

Verzoeken het College:
• Om in de op te stellen Notitie Financiële participatie waaraan ambtelijk gewerkt wordt,
aan te geven op welke wijze de voorwaarde kan worden gesteld aan de indiener of
projectontwikkelaar dat omwonenden zijn benaderd met een passend bod om financieel
in te stappen;
•

Te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om inwoners met
weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de financiële participatie
en tevens te onderzoeken hoe een koppeling gemaakt kan worden aan de
financieringsmogelijkheden van het energiezuinig maken van zowel koop en huur
woningen;

•

Te onderzoeken in hoeverre provinciaal bezit hiervoor ingezet kan worden;

En gaan over tot de orde van de dag.
Annette de Vries
PvdA
Anouk Gielen
GL
Emre Kanik
D66
Jaap Hollebeek
PvdD
Michel Klein
CU
Eric Smaling
SP

1

rapportage-io-research-natuur-milieu-isolatiebeleid-woningen.pdf (ioresearch.nl).

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1563&rid=1;

3

Motie_van_de_leden_Segers_en_Klaver_over_ontwerpen_van_een_nationaal_isolatieprogramma_.p
df.
4

Organisaties pleiten voor isolatietegoedbon - architectenweb.nl.

Motie Financiële participatie in de RES voor en door iedereen

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 5 juli 2021
Constaterende dat:
•
Draagvlak een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van de doelen uit het klimaat en
energie-akkoord;
•
Omwonenden van windmolens en/zonneparken niet altijd (tijdig) worden betrokken bij de
ontwikkeling van concrete projecten voor zon- en windparken;
•
In het Klimaatakkoord het streven is dat 50% van de productie van hernieuwbare opwek op
land, in handen komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven). Het gaat daarbij om meeinvesteren aan de voorkant van een project;
•
De RES’en 1.0 de kansen en mogelijkheden voor lokaal eigendom van de productie van
hernieuwbare opwek in de regio beschrijven;
•
De financiële participatie een streven is maar geen verplichting en dat dit in de huidige RES’en
1.0 te vrijblijvend is vormgegeven, terwijl dit uitgangspunt belangrijk is voor het creëren van
draagvlak;
•
De RES’en het instrumentarium missen om financiële participatie af te dwingen in hun
voorstellen;
Overwegende dat:
•
De zon en de wind van iedereen is en de energietransitie van ons allemaal moet zijn;
•
Het participeren in winstgevende wind- en zonneparken kansen biedt voor inwoners met een
kleine beurs om mee te doen in de energietransitie;
•
Energie-armoede onder meer effectief kan worden bestreden door het nemen en financieren
van energiebesparende maatregelen die op termijn weer geld opleveren door lagere
energierekeningen;
•
Dat in de uitwerking van de RES 2.0 (op te leveren in 2022-2023) een uitgewerkt voorstel moet
liggen ook met betrekking tot de – minstens- 50 % financiële participatie;
•
De Provincie in veel gevallen de vergunningen verleent voor wind- en zonneparken (en ook
gemeenten);
•
De provincie (en gemeenten) gaat over het instrumentarium om voorwaarden te stellen bij het
afgeven van vergunningen.
Verzoeken het College:
•
Om in de op te stellen Notitie Financiële participatie waaraan ambtelijk gewerkt wordt, aan te
geven op welke wijze concreet invulling kan worden gegeven aan de wens van de Staten om
minstens 50% lokale participatie te realiseren;
•

Te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om ook inwoners met
weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de lokale participatie;

En gaan over tot de orde van de dag.
Annette de Vries
PvdA
Anouk Gielen
GL
Emre Kanik
D66
Jaap Hollebeek
PvdD
Michel Klein
CU
Eric Smaling
SP

Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens
Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 juli 2021, ter behandeling
van de voordracht RES 1.0 Noord-Holland Nood en Noord-Holland Zuid (VD-31);
constaterende dat:
•

De Regionale Energie Strategieën (RES) veel grote windmolens met zich mee gaan brengen;

overwegende dat:
•

uit een Noors onderzoek blijkt dat de vogelsterfte door windmolens met 70% zou afnemen,
en voor roofvogels zelfs misschien volledig, door een zwarte streep op één van de wieken
aan te brengen, of door één van de wieken voor de helft of geheel zwart te verven [1][2];

•

wieken van dezelfde kleur vervagen in de hersenen van vogels tot een vaste transparante
schijf en dit door een onderbreking in de kleur verholpen kan worden;

•

in de Groningse Eemshaven succesvol onderzoek is gedaan met een radarsysteem dat
slachtoffers moet voorkomen [3];

•

onderzoekbureau Waardenburg denkt dat het eventueel mogelijk is beide systemen naast
elkaar te gebruiken [4];

•

voor veel trekvogels Nederland een internationaal knooppunt is op hun route tussen noord
en zuid;

•

het goedkoper is de verf aan te brengen voordat de windmolens daadwerkelijk op hun plek
staan;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
•

de effecten op mens en dier te onderzoeken van maatregelen om vogelslachtoffers door
windmolens zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk
zwart maken van een wiek of het installeren van een radarsysteem;

•

te onderzoeken hoe dit soort maatregelen door de provincie gestimuleerd of afgedwongen
kunnen worden;

•

daarover verslag te doen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek

Michel Klein

Annette de Vries

Anouk Gielen

Wilma van Andel

Partij voor de Dieren

ChristenUnie

PvdA

GroenLinks

CDA

[1] https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/5037/S-229-effektive-er-tiltakene-forfuglevennlig-vindkraft; https://onlinelibrary.wiley.co...
[2] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/te-veel-vogels-krijgen-klap-van-de-windmolen-maarwieken-verven-kan-helpen~bb9c9278/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
[3] https://www.rtvnoord.nl/nieuws...
[4] Ibid

Motie RES: Meer initiërende rol provincie
Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 juli 2021, ter behandeling
van de voordracht RES 1.0 Noord-Holland Nood en Noord-Holland Zuid (VD-31);
constaterende dat:
-

de werkwijze van de RES is om een zorgvuldige afweging te maken in de regio’s samen met
maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners;1

overwegende dat:
-

de provincie een terughoudende positie inneemt in dit proces;
de afstemming tussen gemeenten niet altijd even soepel verloopt;
belangen van verschillende gemeenten niet altijd overeenkomen met het algemeen
regionaal belang;
de provincie hierin een rol heeft om het overstijgende belang te borgen en ook zelf met
initiatieven kan komen;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:
-

in het vervolgtraject van de RES een meer initiërende rol te nemen daar waar een
zorgvuldige afweging in het geding komt;

en gaan over tot de orde van de dag.
Jaap Hollebeek

Annette de Vries

Süleyman Koyuncu

Partij voor de Dieren

PvdA

DENK

1

Werkwijze - Regionale Energiestrategie (regionale-energiestrategie.nl)

Motie RES: Bescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer
Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 juli 2021, ter behandeling
van de voordracht RES 1.0 Noord-Holland Nood en Noord-Holland Zuid (VD-31);
constaterende dat:
-

in de RES 1.0 Noord-Holland Zuid het IJmeer is aangewezen als zoekgebied voor windenergie;

overwegende dat:
-

het gebied deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam;
het zoekgebied zich precies bevindt in de zichtlijn tussen forteiland Pampus en
vuurtoreneiland Hoek van ’t IJ;
het IJmeer een belangrijk rust- en foerageergebied voor veel soorten vogels is;
de gezamenlijke natuurorganisaties geen plaats zien voor meer windmolens in het gebied en
oproepen om alternatieven beter te onderzoeken;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:
-

in het vervolgtraject van de RES terughoudend te zijn in de uitwerking van zoekgebieden
voor de opwekking van windenergie in het IJmeer;

en gaan over tot de orde van de dag.
Jaap Hollebeek

Annette de Vries

Anouk Gielen

Emre Kanik

Süleyman Koyuncu

Partij voor de Dieren

PvdA

GroenLinks
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DENK

Geen aardwarmte zolang drinkwaterveiligheid niet
gewaarborgd kan worden
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 5 juli 2021, hebben kennisgenomen van de
Statenvoordracht RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31),
Constaterende dat:
•
•
•
•

In de RES 1.0 Noord-Holland Noord aardwarmte als veelbelovend alternatief voor aardgas
wordt gezien, vanwege de geologische gesteldheid van de regio;
De gemeente Amsterdam wil inzetten op aardwarmte en momenteel onderzoek wordt gedaan
naar hoeveel warmte uit geothermie beschikbaar is in de regio Noord-Holland Zuid;
Uit een recent rapport van de Algemene Rekenkamer naar voren komt dat het Rijk de
Nederlandse drinkwatervoorraden ‘niet afdoende’ tegen de risico’s van het boren naar
aardwarmte beschermt;
De Algemene Rekenkamer concludeert dat de meetnetten van instanties die toezicht houden
op ons grondwater niet fijnmazig genoeg zijn om grondwatervervuilingen nabij een
geothermieput te registreren.

Overwegende dat:
•
•

Volgens de Algemene Rekenkamer de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede
van Economische Zaken en Klimaat de urgentie van het probleem onvoldoende zien;
De veiligheid van drinkwatervoorraden te allen tijde gewaarborgd moet worden.

Roept het College op om:
•

Richting het Rijk en de betreffende partners in de energieregio’s aan te geven dat aardwarmte
geen optie is, zolang de veiligheid van drinkwatervoorraden niet gewaarborgd kan worden.

En gaan over tot de orde van de dag.
N. Kaptheijns
PVV N-H

W. van Soest
50PLUS/PvdO

G.H.J. Kohler
Ja21

motie
vergadering Provinciale Staten – 5 juli 2021
agendapunt 16a – RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)

“Windmolens en milieu”
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
 de Raad van State op 30 juni 2021 uitspraak deed over het bestemmingsplan Windpark
Delfzijl Uitbreiding 2020 (202003882/1/R3);
 uit deze uitspraak blijkt dat het Europees recht dwong en dwingt tot een
voorafgaande milieubeoordeling voor windturbinenormen;
 deze uitspraak derhalve dwingt tot het opnieuw beoordelen van heel veel windparken in
Nederland.
Overwegende dat:
 deze uitspraak gemeenten dwingt tot bezinning en het beoordelen van de milieueffecten van
geplande en nog niet geplande windturbines;
 voorafgaand aan de bouw van windturbineparken met wetenschappelijke zekerheid moet
worden vastgesteld dat geen verslechtering optreedt in de bescherming of verbetering van
de mens en diens leefomgeving;
 een deugdelijk toetsingskader voor alle bestemmingsplannen voor windturbineparken vanaf
30 juni 2021 aan de orde is.
Besluit:
 De RES 1.0 Noord-Holland Noord en de RES Noord-Holland Zuid niet vast te stellen maar
hiermee te wachten tot de Noord-Hollandse gemeenten aan hun verplichtingen, die
voortvloeien uit de genoemde uitspraak van de Raad van State, hebben kunnen voldoen.

Indiener
Eric Smaling, SP

motie
vergadering Provinciale Staten – 5 juli 2021
agendapunt 16a – RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)

“Windmolens en volksgezondheid”

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Overwegende dat:
 Windenergie nuttig en noodzakelijk is in de overgang naar een duurzame energievoorziening;
 De ‘grootschalige’ productie van windenergie gepaard kan gaan met nadelen voor de
leefomgeving en omwonenden;
 De zorgen van omwonenden over geluidsoverlast en daarmee samenhangende
gezondheidsschade, reële zorgen zijn.
Verzoekt het college van GS:
 Ook in de provincie inhoud te geven aan de in de gemeente Amsterdam aangenomen motie
SP/D66 (*), die verzoekt om:





Een heldere analyse te maken in welke mate omwonenden bij plaatsing van windmolens
extra risico lopen op gezondheidsschade gezien de huidige criteria waarop de
windmolens geplaatst kunnen worden ten opzichte van de woonwijk;
Aan te geven welke opties er zijn om deze risico’s maximaal te verminderen;
De gezondheid van omwonenden een zodanig prominente rol te geven in het
besluitvormingsproces rond de RES, dat het belang van de volksgezondheid altijd
geborgd is bij de afweging waar windmolens komen te staan.

Indiener
Eric Smaling, SP

* https://tinyurl.com/ju2u5t2m

motie
vergadering Provinciale Staten – 5 juli 2021
agendapunt 16a – RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31)

“Zoekgebieden in beeld”

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:


de plaatsing van windturbines in Amsterdam en alle aangrenzende gemeenten aanzienlijke
schade, hinder en overlast zal bezorgen.

Verzoekt GS in kaart te brengen waar op basis van de huidige zoekgebieden:
1.
2.
3.
4.

sprake zal zijn van ernstige hinder en te verwachten gezondheidsschade;
het verlies aan woningwaarde aanzienlijk zal zijn;
werelderfgoed en belangrijk recreatief gebied aangetast zal worden;
mogelijk toekomstige bouwlocaties zullen afvallen vanwege de nabijheid van nog te plaatsen
windturbines.

Indiener
Eric Smaling, SP

MOTIE

Windturbines en gemeentegrenzen

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021 ter behandeling van de
Regionale Energie Strategieën (RES) 1.0,
Overwegende
• dat voor de RES-zoekgebieden voor wind-op-land lokaal draagvlak uitgangspunt is
• dat de gemeenteraad volgens het College van Gedeputeerde Staten de maatstaf is voor de
provincie voor het vaststellen van lokaal draagvlak
• dat gemeenten hun zoekgebieden voor windturbines soms plannen tot aan hun
gemeentegrenzen
• dat hiermee ook de effecten van windturbines tot over de gemeentegrenzen terecht kunnen
komen
• dat bij buurgemeenten lokaal draagvlak hiervoor kan ontbreken
• dat inwoners van gemeenten dit proces als ondemocratisch kunnen ervaren, omdat zij via hun
eigen gemeenteraad geen invloed kunnen uitoefenen op deze besluitvorming
• dat windturbines aan gemeentegrenzen op gespannen voet kunnen staan met toekomstige
woningbouwmogelijkheden en daarover een gewogen afweging gemaakt dient te worden
Voorts overwegende
• dat goed nabuurschap tussen gemeenten belangrijk is
• dat gemeenten daarom in goed onderling overleg afstemming dienen te zoeken over de
eventuele planning van windturbines nabij hun gemeentegrenzen
• dat goede begeleiding van het overleg tussen gemeenten over de plaatsing van windturbines
consensus zou kunnen versnellen en juridische procedures tussen gemeenten voorkomen
• dat het College van Gedeputeerde Staten hierin kan ondersteunen en/of de regie kan nemen
• dat gemeenten, ook ondanks de inspanningen van Gedeputeerde Staten daartoe, niet altijd tot
overeenstemming komen over (zoekgebieden van) windturbines nabij hun gemeentegrenzen
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op
• om, voor het geval dat gemeenten hun verschillen van mening niet bilateraal kunnen oplossen,
vanuit de provinciale regiefunctie de Noord-Hollandse gemeenten gezamenlijke uitgangspunten
op te laten stellen als onderling afsprakenkader hoe om te gaan met de planning van eventuele
windturbines nabij gemeentegrenzen
• om zich in te spannen om, indien deze situatie zich aan de provinciegrenzen mocht voordoen,
met de aangrenzende gemeenten in onze buurprovincies over en weer tot vergelijkbare
afspraken te komen
• om tijdig vóór de behandeling van de Omgevingsverordening 2022 in de commissie RWK, de
resultaten aan Provinciale Staten te rapporteren
En gaan over tot de orde van de dag
Joost van Gilse
VVD

Emre Kanik Annette de Vries Süleyman Koyuncu Eric Smaling Daniël van den Berg
D66
PvdA
DENK
SP
JA21

