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
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