AANVAARD

AMENDEMENT 10 BOEREN MET EIGEN ENERGIE

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 maart 2022, sprekend over de Provinciale
Omgevingsverordening,
Besluiten:
Artikel 5.3 Instructieregel Kleine windturbine van de Omgevingsverordening
1. Een omgevingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Kleine windturbine kan 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 van een omgevingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat de
energieopbrengst van die windturbine opweegt tegen de impact die de turbine heeft op de
omgeving.
als volgt te wijzigen:
1. Een omgevingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Kleine windturbine kan 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 30 meter toegestaan
indien dat noodzakelijk is om volledig of bijna volledig in de eigen energiebehoefte van de
bestaande bouwwerken te voorzien.
3. De motivering op een omgevingsplan bevat:
a. een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan; en
b. dat de energieopbrengst van die windturbine opweegt tegen de impact die de turbine heeft
op de omgeving.
En in de Omgevingsverordening, in de toelichting op artikel 5.3 de tekst:
Windturbines met een ashoogte tot 20 meter zijn in het landelijk gebied op of in aansluiting
op een bestaand bouwperceel mogelijk. Een windturbine met een ashoogte tot 25 meter is
toegestaan als dat noodzakelijk is om te voldoen in eigen energiebehoefte van de bestaande
bouwwerken.
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. Een windturbine met een ashoogte tot 30 meter is
toegestaan als dat noodzakelijk is om te voldoen in eigen energiebehoefte van de bestaande
bouwwerken. Dit moet onderbouwd worden. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze de
opgewekte energie zelf gebruikt gaat worden. Dit om de belasting door teruglevering aan het
elektriciteitsnet zoveel mogelijk te beperken.
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Toelichting
Artikel 5.3 regelt de mogelijkheid voor solitaire kleine windturbines in landelijk gebied die aansluiting
hebben op bestaande bouwpercelen. Per amendement is in de interim Omgevingsverordening een
afwijkingsmogelijkheid voor de maximale hoogte van deze windturbines opgenomen tot 25 meter
indien dat noodzakelijk is om volledig of bijna volledig te voorzien in de eigen energiebehoefte.
Dit amendement maakt het nu mogelijk om tot een maximale hoogte van 30 meter af te wijken van
de standaardhoogte van 20 meter. Via de provinciale verordening wordt immers een maximum
vastgelegd voor de hele provincie. Vanwege de grote verschillen in het landschap in de provincie
Utrecht, zijn er ook grote verschillen in de hoogte die noodzakelijk is voor een rendabele kleine
windturbine. Soms zal 20 meter ruim voldoende zijn, maar soms zal 25 meter te weinig zijn. In die
gevallen willen wij meer ruimte bieden voor ondernemers die in hun eigen elektriciteitsbehoefte
willen voorzien en zo willen bijdragen aan een duurzame provincie.

