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Bijlagen
- Kaart kansrijke zoekgebieden windenergie.
In de Statenvergadering van 28 september 2016 is de toezegging gedaan u te informeren
over de taakstelling voor windenergie van 85,5 MW. In het coalitieakkoord is opgenomen dat
wij vasthouden aan de afspraak tussen Rijk en IPO om in 2020 85,5 MW windenergie in
Overijssel te realiseren. In deze brief gaan wij in op de huidige stand van zaken, projecten die
in de pijplijn zitten, conclusies die hier aan verbonden kunnen worden en maatregelen om de
taakstelling in 2020 te halen.
Stand van zaken
Tot op heden is er voor 43 MW (17 windmolens) op land in de provincie Overijssel
gerealiseerd. Daarnaast zitten er tot 2020 nog voor 32 MW aan concrete plannen in de
pijplijn: De Veenwieken (besluit van Provinciale Staten van september 2016), Dalfsen
(Nieuwleusen Synergie) en de vervanging van de 3 bestaande windmolens in Staphorst
(vergunningen verleend). Dit betekent dat er met de nu voorziene plannen in Overijssel in
2020 in totaal 75 MW opgesteld vermogen aan windenergie operationeel zal zijn. Om aan de
afgesproken taakstelling in 2020 te kunnen voldoen zal er voor eind 2020 nog voor 10,5 MW
(3 tot 4 windturbines) aan plannen gerealiseerd moeten worden.
Onze inzet om taakstelling 85,5 MW in 2020 te halen
Wij zijn er voorstander van om windenergie via de normale gemeentelijke procedures te
faciliteren. De provincie speelt in deze procedures geen rol.
Er zijn op dit moment binnen een aantal gemeenten (Hardenberg, Zwolle, Enschede en Hof
van Twente) initiatieven voor windenergie. Deze projecten zitten nog in een beginstadium. De
kans is klein dat deze projecten voor 2020 operationeel zullen zijn. Op deze projecten heeft de
provincie geen bepalende invloed. Onze Omgevingsvisie stelt duidelijke kaders waar
windmolens onder voorwaarden zijn toegestaan, namelijk als voldaan is aan de voorwaarde
van een goede landschappelijke inpassing.
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Taakstelling wind

In de ontwerp-Omgevingsvisie hebben wij deze mogelijkheden nog verruimd, bijvoorbeeld
door de clustereis voor het plaatsen van windmolens los te laten.
Tot op heden was de verwachting dat wij de taakstelling ruimschoots zouden halen. Door
diverse oorzaken blijkt dit nu niet realistisch, zoals:
•
•
•
•
•

de taakstelling van 80 MW is in 2013 verhoogd naar 85,5 MW;
door wettelijke beperkingen (o.a. radar) is de omvang van het windpark de
Veenwieken met 6,5 MW naar beneden bijgesteld naar 23,5 MW;
een aantal projecten hebben minder vermogen dan in eerste instantie de planning
was (Deventer, Kampen);
om diverse redenen zijn er bij gemeenten projecten afgevallen;
ondanks eerdere afspraken heeft gemeente Staphorst aangegeven niet mee te willen
werken aan de plaatsing van nieuwe windturbines.

Daarmee is er een extra inspanning noodzakelijk om te borgen dat Overijssel de afspraken
met het Rijk voor 85,5 MW in 2020 nakomt.
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Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie zijn twee zogeheten kansrijke zoekgebieden aangewezen. Voor deze
gebieden geldt de volgende bepaling: Als gemeenten in deze kansrijke zoekgebieden niet mee
willen werken aan initiatieven voor de plaatsing van windturbines, dan zetten we de
instrumenten die ons ter beschikking staan maximaal in". Deze bepaling is ook in de ontwerpOmgevingsvisie en in het coalitieakkoord opgenomen.
Situatie Staphorst
Er zijn momenteel diverse initiatieven voor windenergie binnen de gemeente Staphorst. Deze
zijn grotendeels gelegen binnen het kansrijke zoekgebied voor windenergie.
De gemeente Staphorst heeft tot nu toe aan de lopende initiatieven geen medewerking willen
verlenen. Dit is in recent overleg met B&W nog eens bevestigd, ondanks de afspraken die wij
in 2012 daarover met de gemeente hebben gemaakt.
Realisatie van (enkele van) deze initiatieven voor eind 2020 is mogelijk indien de provincie
hier met een provinciaal inpassingplan (PIP) het project ruimtelijk mogelijk maakt.
Conclusie
Gezien het bovenstaande is het realiseren van windmolens in de gemeente Staphorst de wijze
waarop wij kunnen borgen dat wij aan de taakstelling voor windenergie in 2020 kunnen
voldoen.
Wij zullen in contact treden met het college van de gemeente Staphorst. Daarbij stellen wij
het college van de gemeente Staphorst in de gelegenheid om onverwijld de planologische
voorbereiding ter hand te nemen. Mocht de gemeente nog steeds geen medewerking willen
verlenen aan de diverse initiatieven, dan zullen wij het college van Staphorst wijzen op onze
bereidheid om voor het kansrijke zoekgebied van de gemeente alle beschikbare ruimtelijke
instrumenten in te zetten (zie bijbehorend kaartje met kansrijk zoekgebied tussen StaphorstZwolle).
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Daarnaast gaan wij in overleg met de overige gemeenten in Overijssel om initiatieven te
bevorderen en te versnellen om zo de afgesproken taakstelling voor windenergie te halen.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
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Strekking van het beleid:
De verantwoordelijkheid om planologisch ruimte
te maken voor windturbines ligt bij gemeenten.
De provincie stelt het kader voor locatiekeuze en
ontwerp. Voor alle initiatieven voor windenergie
geldt dat locatiekeuze en ontwerp passend moeten
zijn bij de gebiedskenmerken. Ook moet er lokaal
draagvlak zijn voor het initiatief.

Toelichting (waarom?):
Windenergie is momenteel de meest kosteneffectieve
vorm van hernieuwbare energie, en het ruimte bieden
aan windturbines draagt bij aan de reductie van het
gebruik van fossiele energiebronnen en de CO2-uitstoot
die daarmee samenhangt. Vanwege de impact op de
omgeving moet de plaatsing van windturbines op lokaal
niveau afgewogen worden. Om de gemaakte afspraken
met het Rijk te halen, heeft de provincie de verplichting
op zich genomen om een provinciaal inpassingsplan op
te stellen als gemeenten in de kansrijke zoekgebieden
niet mee willen werken aan een dergelijk initiatief.
17

In deze kansrijke zoekgebieden zijn de condities qua
windsnelheden en structuur van het landschap het
meest geschikt voor grootschalige opwekking van
windenergie. In laagvliegroutes en funnels zijn obstakels zoals nieuwe windturbines niet toegestaan; in de
overige uitsluitingsgebieden zijn nieuwe windturbines
niet toegestaan vanwege de hoge cultuurhistorische,
landschappelijke en natuurwaarden (en daarmee
samenhangende recreatieve en toeristische waarde)
van deze gebieden.

Uitvoering/instrumenten;
Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie
Regels in de verordening
• 	kansrijke zoekgebieden, uitsluitingsgebieden en
gebieden met ruimte voor windenergie onder
voorwaarden (titel 2.15);
• Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
(Artikel 2.1.6).

Obstakelvrije zones rond de in- en uitvliegroutes van luchthavens.
Ontwerp Omgevingsvisie Overijssel,13 september 2016
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