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Betreft: Provinciale regels windenergie

Geacht college,

Uw brief aan Gedeputeerde Staten van 1 4 augustus 201 7 hebben wij in

goede orde ontvangen en met interesse gelezen. Hierbij onze reactie op

uw verzoek. U schrijft dat de gemeente Diemen de overtuiging heeft dat

de provincie bovenwettelijke eisen hanteert voor windenergie. Wij

wijzen u daarom op de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State (zaaknummer 201609961/1) van 30 augustusjl.

waarin zij wederom hebben bevestigd dat het provinciale beleid

rechtmatig is.

In uw schrijven doet u opnieuw een verzoek tot aanpassing van de pro

vinciale regels met betrekking tot windenergie. Aanleiding vormen de

Verkenningen 2050 die in het kader van het proces om te komen tot de

Omgevingsvisie NH 2050 zijn opgesteld. De opgaven en dilemma’s die

in deze Verkenningen zijn geïdentificeerd, zullen leiden tot beleidskeu

zes die we zullen maken in de volgende fases om te komen tot de Om

gevingsvisie NH2OSO, de koersfase en de visiefase. Volgens planning

zal de Omgevingsvisie NH2050 in het najaar van 201 8 worden vastge

steld door Provinciale Staten.

Omdat de verkenningen op zichzelf niet leiden tot wijzigingen van pro

vinciaal beleid, verwijzen wij in reactie op uw verzoek naar onze brieven

van 1 2 november 201 5, met kenmerk 72001 8/71 9701 aan de gemeen

te Waterland (in antwoord op het verzoek dat zij mede namens u

hadden verstuurd) en 20juni 2016, met kenmerk 72001 8/823 538 aan

u. Vooralsnog liggen wij op schema om onze taakstelling ten
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aanzien van wind op land te realiseren. Wij zien op dit moment dan ook

geen reden om vooruitlopend op de Omgevingsvisie ons beleid aan te

passen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Bergkamp

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid

van het college dat met dit onderwerp is belast.


