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‒ Provincie Utrecht in 2040 energieneutraal

‒ In 2030 voldoen aan Klimaatakkoord

‒ Nauwe samenwerking met medeoverheden, inwoners, bedrijven, 
belangenorganisaties en netbeheerders

‒ Uitvoering van op te stellen RES’en faciliteren

‒ Ruimte geven aan en stimuleren van gebruik duurzame energiebronnen en 
besparingsmogelijkheden: 
❑ windenergie, 

❑ zonne-energie, 

❑ bio-energie, 

❑ (diepe) aardwarmte, 

❑ aquathermie, 

❑ warmte-koudeopslag, 

❑ Waterkracht, 

❑ benutten van restwarmte

‒ Ruimte bieden voor opslag energie en strategie voor energienetwerk

‒ Innovaties: faciliteren nieuwe vormen van opwekking, opslag en transport

‒ Concentreren duurzame energieopwekking en kansen benutten 
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BELEID EN REGELS DUURZAME ENERGIE



SPECIFIEK

ZONNEVELDEN EN WINDENERGIE
DENKRICHTING VISIE EN VERORDENING
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- Onvoldoende ruimte voor zonnevelden 

- Bij windenergie per initiatief herzieningen beleid en regelgeving nodig 

Zonnevelden:

- In aansluiting op bestaande bebouwde agrarische bouwpercelen, 
hoofdinfrastructuur of stedelijke functies

- Geen onevenredige aantasting van landschappelijke kernkwaliteiten, 
natuurwaarden en cultuurhistorische waarden

- Maatwerk per locatie o.b.v. goede ruimtelijke onderbouwing

Windenergie

- Turbines tot 20 meter mogen op bestaande bouwpercelen

- Turbines tussen 20 en 60 meter sluiten we uit

- Boven 60 meter alleen op in visie en verordening aangewezen locaties

- Lokaal draagvlak als voorwaarde
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HUIDIG BELEID EN REGELGEVING IN PRS EN PRV



Meer ruimte bieden voor:

- Duurzame energieopwekking

- Regionale en lokale afweging: van nee tenzij, naar ja mits.

- Aan gemeenten ruimte bieden voor invulling energie-ambitie

Voorstel: ruimte geven via de kaart in categorieën gebieden:

- ja, mits voldaan aan gebiedsspecifieke en algemene voorwaarden

- nee
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DENKRICHTING OMGEVINGSVISIE EN -VERORDENING



VERKENNING NIEUWE SYSTEMATIEK ZONNEVELDEN

❑ Structuren in landschap herkenbaar houden (afh. toekomstig plan)

❑ Randen en afscheidingen passend in landschap

❑ Zo mogelijk zuid-opstelling vanwege bodemkwaliteit

❑ Na beëindiging activiteit opruimplicht

voor gebiedsprocessen:

❑ Zo mogelijk functiecombinatie

❑ Borging profijt voor omgeving

❑ Kavelruil agrariërs besproken
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Mogelijke algemene voorwaarden voor invulling locatie zonnevelden:



VERKENNING NIEUWE SYSTEMATIEK WINDMOLENS

❑ Agrarische bouwpercelen zijn vrij (turbines max. 20 meter)

❑ Windmolens >20mtr minimaal 3MW vermogen, afwijking motiveren

❑ Stedelijk gebied is vrij, mits aan wettelijke norm wordt voldaan

❑ De windturbines in een ruimtelijk samenhangend geheel worden 

opgesteld (voorkomen solitaire of ‘hagelslag’)

❑ Borging profijt voor omgeving

❑ Na beëindiging activiteit opruimplicht
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Mogelijke algemene voorwaarden tbv. invulling locatie windmolens:



VERKENNING NIEUWE SYSTEMATIEK  

ZONNEVELDEN EN WINDMOLENS
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Ja, mits op basis van gebied-specifieke voorwaarden:

Vanuit Rijksbeleid:

❑ Weidevogelkerngebieden (Wnb-toets)

❑ NNN (Wnb-toets, geen aantasting (Besluit kwaliteit leefomgeving))

alleen als verdienmodel om na 15-20 jaar biodiversiteit ter plaatse te vergroten

❑ UNESCO: NHW, SvA en Limes (HIA-toets of vergelijkbaar, geen aantasting 

(Besluit kwaliteit leefomgeving))

Vanuit provinciaal beleid:

❑ Historische buitenplaatsen (passend bij de schaal van het landgoed en als 

verdienmodel)

❑ Groene contour (verdienmodel om na 15-20 jaar NNN te realiseren)

Vanuit Rijksbeleid, wind-specifiek:

❑ Externe veiligheid in indicatieve veiligheidszones



VERKENNING NIEUWE SYSTEMATIEK  

ZONNEVELDEN EN WINDMOLENS

Zonne-energie en windenergie:

❑ Natura 2000

❑ Ganzenrustgebieden

Genuanceerd voor windenergie, wettelijke vereisten:

❑ Geluidscontouren (wettelijke beperking) zolang woning 

hindergevoelig object is.
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Nee, hier geen ontwikkelingen:



ZON EN WIND: NATUUR
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ZON EN WIND: CULTUURHISTORIE
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WIND: WETTELIJKE BEPERKING GELUIDSCONTOUREN
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CONCLUSIE ZONNEVELDEN
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CONCLUSIE WINDMOLENS
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PROCES VISIE EN RES NA CONCEPT-ONTWERP

❑ Voorjaar 2020 – Ontwerp omgevingsvisie en –verordening ter inzage

❑ Maart 2020 – concept bod RES’sen naar Raden, Staten, AO Waterschappen

❑ Juni 2020 – bod RES’sen over invulling opgave: potentiële zoekgebieden

❑ Doorberekening bod RES’sen door het Rijk (planbureau)

❑ Oktober 2020 – verdeling eventuele restopgave voor RES’sen is bekend 

❑ Eind 2020 – vaststellen Omgevingsvisie en -verordening

❑ Maart 2021 – oplevering RES per regio, omvang en locaties

❑ Verankeren ruimtelijke consequenties RES in omgevingsbeleid

❑ Medio 2021 – verankering  ter inzage

❑ Maart 2023 – RES 2.0 gereed = herijking aanpak (iedere 2 jaar)

❑ 2024 / 2025 – vergunningverlening  uitvoering RES’sen

❑ 2030 – 35TWh duurzame opwek bereikt (doel Klimaatakkoord)
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