
Amendement Verbod Energieopwek in het Natuur Netwerk Nederland van de provincie 
Utrecht. 

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 17 maart 2021, voor de behandeling van 
het voorstel omgevingsvisie en interim-omgevingsverordening,  

Constaterende dat: 
- De provincie Utrecht de ambitie heeft om een robuust natuurnetwerk van hoge kwaliteit

te realiseren;
- Dat hoge kwaliteit zowel een kwantitatieve (genoeg natuur in relatie tot de omvang

bevolking) als kwalitatieve (biodiversiteit, recreatieve belevingswaarde) component
kent.

Overwegende dat: 
- Een overgrote meerderheid van de bevolking in ieder geval géén windturbines,

biomassacentrales en zonne-opwek in natuurgebieden accepteert;
- Het inwonertal van de provincie nog (fors) gaat stijgen en daarmee de behoefte aan

natuurgebieden;
- Beheerders van het Natuur Netwerk Nederland ook nadrukkelijk stelling nemen tegen

deze mogelijkheid.

Spreken uit: 
- Het huidige en toekomstige gedeelte van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de

provincie Utrecht expliciet uit te sluiten van de bouw nieuwe installaties t.b.v. energie
opwek;

Besluiten: 

1. In de Interim Omgevingsverordening de kaart ‘Energie’ als volgt te wijzigen:

• Uit het object ‘Windenergie en Zonnevelden’ het object Natuurnetwerk Nederland halen,
zoals opgenomen op de kaart ‘Natuur kaart 1’;

• Uit het object ‘windturbines kleiner dan 20 meter’ het object Natuurnetwerk Nederland
halen, zoals opgenomen op de kaart ‘Natuur kaart 1’;

• Uit het object ‘energie uit biomassa’ het object Natuurnetwerk Nederland halen, zoals
opgenomen op de kaart ‘Natuur kaart 1’;

2. In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.3 Instructieregel
Windturbines landelijk gebied als volgt te wijzigen:

Windturbines met een ashoogte tot 20 meter zijn in het landelijk gebied op of in
aansluiting op een bestaand bouwperceel mogelijk, met uitzondering van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Natura 2000-gebieden en de ganzenrustgebieden.

3. In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.4 Instructieregel
Windenergielocaties als volgt te wijzigen:

Deze verordening bevat geen bepalingen voor windenergie binnen het stedelijk gebied.
Dit artikel heeft betrekking op het landelijk gebied met uitzondering van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Natura 2000-gebieden en de ganzenrustgebieden.
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4. In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.5 Instructieregel 
Zonnevelden als volgt te wijzigen: 

5.  Deze verordening bevat geen bepalingen voor windenergie binnen het stedelijk gebied. 
Dit artikel heeft betrekking op het landelijk gebied met uitzondering van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Natura 2000-gebieden en de ganzenrustgebieden. 

6. In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.6 Instructieregel 
Energie uit biomassa als volgt aan het begin aan te vullen: 

Dit artikel heeft betrekking op het landelijk gebied met uitzondering van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

7. In de Omgevingsvisie de tekst van paragraaf 4.3, onder het kopje Ruimte voor wind- en 
zonne-energie als volgt te wijzigen: 

Vanwege de aanwezigheid van kwaliteiten zijn er ook gebieden waar, naast algemene 
voorwaarden, vanuit onze Omgevingsverordening of vanuit Rijksbeleid 
gebiedsspecifieke voorwaarden gelden voor windturbines of zonnevelden. Uit de wet- en 
regelgeving van het Rijk volgen gebiedsspecifieke voorwaarden voor natuur en 
cultuurhistorie. Voor natuur gaat het om het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Militair 
oefenterrein met bijzondere natuurwaarden en Weidevogelkerngebieden. Voor NNN 
volgt uit de Omgevingsverordening dat er geen aantasting mag plaatsvinden en overal 
moet de Wnb-toets uitgevoerd worden. Bij cultuurhistorie gaat het om 
Rijksmonumenten en UNESCO Werelderfgoed, waarbij bij Werelderfgoed eveneens geen 
aantasting mag plaatsvinden. In stiltegebieden moet rekening worden gehouden met de 
stille kern. Onder voorwaarden is de realisatie van windturbines in en nabij 
stiltegebieden mogelijk (zie 4.1.1).  

In al deze gebieden zijn er kansen voor duurzame energiebronnen. Hiervoor zal via 
maatwerk per gebied en per locatie in beeld moeten worden gebracht of duurzame 
energieprojecten mogelijk zijn met behoud van deze kwaliteiten. Voor windturbines 
kunnen ook door wettelijke veiligheidsnormeringen beperkingen van toepassing zijn. 

Wij sluiten windenergie en zonnevelden uit in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 
Natura 2000-gebieden en Ganzenrustgebieden. In deze gebieden hebben wij 
Europeesrechtelijke verplichtingen die slecht te combineren zijn met grootschalige 
oplossingen voor duurzame energie. Daarnaast zijn er voor windturbines wettelijke 
kaders die zorgen dat ook andere gebieden ongeschikt zijn voor windenergie. Met name 
geluidsnormen rondom woningen zijn hierbij bepalend. Hier kan met maatwerk naar 
oplossingen gezocht worden. 

8. In de Omgevingsvisie de tekst van paragraaf 4.3, onder het kopje Mogelijkheden voor 
windenergie als volgt te wijzigen: 

We bieden ruimte voor kleinschalige, particuliere, initiatieven voor windturbines tot 20 
meter as-hoogte (met uitzondering van Natuur Netwerk Nederland (NNN), Natura 2000-
gebieden en ganzenrustgebieden). 

En over te gaan tot de orde van de dag, 
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