Ruimte voor windenergie
Mogelijkheden en regels voor het opwekken van windenergie
De wereld staat voor een grootschalige energietransitie, waarbij het verminderen
van de C02-uitstoot een belangrijke internationale doelstelling is. Ook Nederland
draagt haar steentje bij en doet dit aan de hand van het Klimaatakkoord uit 2019.
De provincie Zuid-Holland sluit zich hierbij aan, onder andere door nog meer
in te zetten op windenergie.

Energieakkoord

Zoekgebieden

Winddoelstelling Rijk en provincies voor 2023

De provincie telt zeven
Regionale Energieregio's.
Dit zijn samenwerkingsverbanden
van gemeenten, provincie,
waterschappen, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.

6000 Megawatt
wind energ ie in Nederland
735,S Megawatt
windenergie
in Zuid-Holland

Zij hebben binnen Zuid- Ho ll and zoekgebieden
aangewezen, waarb innen ruimte gevonden moet
worden voor het opwekken van duurzame energie.
Vanuit de RES Alblasserwaard is de zoeklocatie Avelingen
toegevoegd aan de omgevingsverordening. De provincie
heeft bij het besluit over de RESl .0 zoekgebieden voor nieuwe
wind - locaties in het Groene Hart uitgesloten. Voor wind energie
wordt gekeken naar verruiming van bestaande locaties.

Ontwerpend onderzoek
Vanuit het participatieproces van de Regiona le Energiereg io's
starten we ontwerpend onderzoek naar windlocaties
met extra oog voor landschap en ruimtelijke kwaliteit. /
We kijken ond er and ere naar:

Toekomstige opstellingen grote en middelgrote turbines.

Locaties windenergie
Zuid-Holland

Aangewezen locatie
-

Nieuwe locatie

Richtlijnen voor plaatsing windturbines
Bij turbines tot 45 meter oordeelt de
gemeente over plaat sing windturbines,
rekening houdend met het omringende
landschap en haar cultuurhistorische,
ecologische en recreatieve waard en. Wei
kan de provincie haar zienswijze indienen.
De provincie oordeelt over plaatsing van
windturbines die hoger zijn dan 45 meter.

Circulaire opgave
Gemeenten hebben een opruimplicht na einde
levensduur wind locatie. Bij de ontmantelin g wordt
gefocust op herg ebruik grondstoffen en materi alen.
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M ag overal.

In bestaand dorpen stadsgebied.
In glastuinbouwgebied.
Op bed rijventerrein en.
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Geconcentreerd plaatsen om
versnippering te voorkomen.
Voorkeur voor opstelling in lijnen,
in sa menhang met bestaande infrastructuur.
Bij grootschalige bedrijvig heid met hoge
energievraag.
Als scheid slijn tussen land en water bij rivieren.
La ng s grootschalige infrastru ctuur als snelwegen.
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Disclaimer: dit on twe rp is een voorstel en ligt van 14 }uni t/ m 8 augustus

ter inzage. Meer weten? Ca naar z uid-hol/and.nl/omgevingsbeleid

