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Verder onderzoek naar locaties 

windturbines voor de herstructurering 

Windenergie op Land, Noord-Holland

 

 

Kennisgeving 

De provincie Noord-Holland heeft van het Rijk de opgave gekregen om in totaal 685,5MW aan 

windenergie op land ruimtelijk mogelijk te maken. Naast het Windpark Wieringermeer en de 

bestaande turbines moet er nog ruimte gezocht worden voor een resterende opgave van 105,5 MW 

netto. De provincie Noord-Holland wil ruimte bieden voor de resterende opgave door herstructure-

ring van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen. Uitgangspunt daarbij is onder andere 

dat voor elke nieuwe turbine twee verouderde turbines weggehaald worden en dat de windturbines 

worden geclusterd in lijnopstellingen van minimaal zes. Het vermogen mag daarbij toenemen. De 

provincie heeft onderzocht op welke locaties -zogenoemde herstructureringsgebieden- dergelijke 

clusteropstellingen mogelijk zijn.

Om eind 2014 een definitief besluit te kunnen nemen over de herstructureringsgebieden, is een 
wijziging nodig van de Structuurvisie Noord-Holland 2040, de Provinciale Ruimtelijke Verordening en 
het beleidskader Wind op land. Onderdeel van dit proces is het vaststellen van een Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD) en een milieueffectrapportage (MER). Gedeputeerde staten hebben deze 
documenten op 2 september 2014 in een voorlopig besluit vastgesteld en vrijgegeven voor de 
inspraakprocedure.

Ter visie 

De volgende documenten liggen ter visie voor inspraak van 26 september tot en met 7 november 2014 
bij de provincie Noord-Holland (Kleine Houtweg 18 in Haarlem). Ook liggen deze stukken ter inzage in 
de gemeentehuizen van de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Zaanstad, Amsterdam, Bussum 
en Schagen. U kunt de stukken ook downloaden via www.noord-holland.nl/windopland.
• Gewijzigd beleidskader wind op land (wol) in ontwerp
• Gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in ontwerp met inbegrip van de kaart in 

ontwerp
• Partiële herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 met inbegrip van de kaart in ontwerp

De onderliggende onderzoeken kunt u eveneens inzien. Een officiële zienswijze is hierop niet mogelijk, 
omdat de onderzoeken verwerkt zijn in het beleidskader, de Structuurvisie en de PRV. Desgewenst 
kunt u wel een opmerking over deze documenten maken, maar deze worden niet als zienswijze 
behandeld.
• Nota van beantwoording Notitie Reikwijdte en Detailniveau
• plan-MER herstructurering Wind op Land met inbegrip van het voorkeursalternatief en de 

Voorstudie Noord-Hollandse windlandschappen

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van 26 september tot en met 7 november 2014 uw zienswijze indienen, bij voorkeur via het 
digitale zienswijze formulier op de website www.noord-holland.nl/windopland. U kunt ook uw 
zienswijze per mail sturen aan zijlm@noord-holland.nl of per post aan gedeputeerde staten van 
Provincie Noord-Holland, ter attentie van mevrouw M.A. Norman, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. 
Vermeld bij uw zienswijze s.v.p. het kenmerk: 370556. 

Informatie bijeenkomsten 

In oktober 2014 houden wij drie regionale informatiebijeenkomsten over de stukken die ter inzage 
liggen. Deze openbare bijeenkomsten worden gehouden op:
• Dinsdag 7 oktober 2014 van 19.00-21.30 uur in Schagen,

Slot Igesz, Markt 22
• Woensdag 8 oktober 2014 van 19.00-21.30 uur in Haarlem,

Van der Valk hotel, Toekanweg 2.
• Donderdag 9 oktober 2014 van 19.00-21.30 uur in Medemblik,
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’t Twiskerslot, Dorpsweg 159.

Alle avonden starten om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Meer informatie 

Uitgebreide informatie over de herstructurering Windenergie op Land vindt u op www.noord-
holland.nl/windopland. Informatie over de procedure en de manier waarop u kunt reageren vindt u op 
de site van de provincie Noord-Holland (www.noord-holland.nl). Ga daar vervolgens naar ‘Digitaal 
Loket’ en kies daar voor het kopje Terinzageleggingen. Als u vragen heeft kunt u deze richten aan 
zijlm@noord-holland.nl.
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