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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021, sprekend over de Provinciale 
Omgevingsvisie en de interim Omgevingsverordening,  

Besluiten: 
Artikel 5.3 van de interim omgevingsverordening: 

“Artikel 5.3 Instructieregel Windturbines landelijk gebied 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Windturbines kleiner dan 20 
meter kan bestemmingen en regels bevatten die de realisatie van windturbines tot een 
ashoogte van 20 meter toestaan onder de voorwaarde dat de windturbines worden geplaatst 
op of in aansluiting op bestaande bouwpercelen.” 

als volgt te wijzigen: 

Artikel 5.3 Instructieregel Windturbines landelijk gebied 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Windturbines kleiner dan 20

meter kan bestemmingen en regels bevatten die de realisatie van windturbines tot een ashoogte
van 20 meter toestaan onder de voorwaarde dat de windturbines worden geplaatst op of in
aansluiting op bestaande bouwpercelen.

2. In afwijking van het eerste lid is een windturbine tot een ashoogte van 25 meter toegestaan
indien dat noodzakelijk is om volledig of bijna volledig in eigen energiebehoefte van de
bestaande bouwwerken te voorzien.

3. De motivering op een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat de
energieopbrengst van die windturbine opweegt tegen de impact die de turbine heeft op de
omgeving.
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Toelichting 
De voorgestelde interim Omgevingsverordening kent twee artikelen met bepalingen over het 
opwekken van energie door middel van windturbines. Artikel 5.3 is specifiek bedoeld voor solitaire 
kleine windturbines in landelijk gebied die aansluiting hebben op bestaande bouwpercelen. Dit 
artikel kent geen afwijkingsmogelijkheid. Artikel 5.4 is bedoeld voor locaties voor meerdere 
windturbines met een vermogen van minimaal 3 MW. Dit artikel kent wel afwijkingsmogelijkheden. 
Dit amendement houdt het beginsel van een maximale hoogte van 20 meter in stand, maar biedt de 
mogelijkheid om daarvan af te wijken als dat voor de aanvrager noodzakelijk is vanwege de eigen 
energievraag. Daarmee worden ondernemers die opwekken van duurzame energie belangrijk vinden 
in staat gesteld om deze opwek, zonder onnodig veel papieren rompslomp, te realiseren. 


