
Kansen voor windenergie in Noord-Holland

Lokale overheden gaan een belangrijke rol spelen in het nakomen van de 
internationale afspraken van Kyoto ter bestrijding van klimaatverandering. 
Het bestuur van de provincie Noord-Holland ziet in windenergie een van de 
mogelijkheden om hieraan bij te dragen. 
Deze windkansenkaart is ontwikkeld om de ambities op dit vlak te kunnen 
invullen.

In 1997 hebben regeringsleiders op een wereldwijde conferentie over 
klimaatbeleid in Kyoto afspraken gemaakt over het beteugelen van de 
klimaatveranderingen door het �broeikaseffect�. Kern van deze afspraken is het 
tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen. 
Het belangrijkste broeikasgas, kooldioxide of CO2, komt voort uit de 
verbranding van fossiele brandstoffen. Energiebesparing is de meest directe 
manier om CO2-uitstoot te voorkomen, maar ook het opwekken van energie 
uit duurzame bronnen zoals zonne-energie, uit biomassa, getijdenenergie en 
windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren.

Het provinciebestuur van Noord-Holland wil in de huidige zittingsperiode 
(2003-2007) windenergie met een totaal vermogen van ten minste 200 
megawatt realiseren; voldoende voor het leveren van elektriciteit aan ruim 
140.000 huishoudens. 
Realisatie van dit doel vergt grote zorgvuldigheid, want niet elke plek is geschikt 
voor het plaatsen van windturbines. Maar waar dat wel kan, wil de provincie dit 
ook actief stimuleren. 
Deze windkansenkaart is ontwikkeld om in kaart te brengen in welke gebieden 
het plaatsen van windturbines goed mogelijk is, waar een nadere afweging 
met andere belangen moet plaatsvinden en waar het plaatsen in beginsel 
ongewenst is.

Windkansenkaart 
N o o r d - H o l l a n d

Stimulering

Gemeenten met plannen voor windturbines kunnen profiteren van verschillende 

regelingen en stimulansen:

Een gemeentelijk of een regionaal samenwerkingsverband dat 10 MW of meer wil 

plaatsen kan voor zijn plannen rekenen op financiële en andere steun van de provincie.

De provincie heeft een CO2-servicebureau ingesteld voor informatie aan gemeenten die 

de eigen ambities op het gebied van klimaatbeleid inhoud willen geven.

Gemeenten en de provincie kunnen een klimaatovereenkomst sluiten waarbij de 

provincie financieel wil bijdragen aan duurzame energieprojecten.

Via het Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl (BANS) kan Novem de gemeente meer menskracht 

voor klimaatbeleid bezorgen (zie CO2-servicepunt).

De BLOW Expertpool van Novem biedt de mogelijkheid om, voor een concreet initiatief 

vanaf 5 MW, een aantal dagen een expert in te huren met 50% korting.

Hoofdlijnen beleid

De provincie Noord-Holland heeft in april 2000 in hoofdlijnen vastgelegd waar 
windturbines kunnen worden gerealiseerd. Tot de voorkeursgebieden worden de 
volgende gebieden gerekend:
Stroken langs grote kanalen, waterkeringen, spoor- en snelwegen; 
Industrieterreinen, haventerreinen en bedrijventerreinen; 
Grote open gebieden zonder bijzondere en waardevolle kenmerken; 
De omgeving van kassengebieden; 
De Wieringermeer; 
Het zuidelijke deel van de Haarlemmermeer;
Het grensgebied tussen water en land. 

In deze gebieden wil de provincie actief meewerken aan de plaatsing van windturbines, 
opgesteld in groepen van ten minste drie turbines op een lijn of ten minste vijf turbines 
in een clusteropstelling. De turbines moeten een vermogen hebben van één megawatt 
of meer, uitgezonderd bij duurzame bedrijventerreinen waar ook kleinere turbines 
zijn toegestaan. Met uitzondering van het gebied rond Schiphol wordt vooraf geen 
beperking aan de hoogte van de windturbines gesteld.

De provincie stemt in beginsel niet in met de bouw van individuele (solitaire) 
windturbines, maar kan hiervan afwijken als het plaatsen van meerdere turbines op een 
locatie niet mogelijk is, mits het plaatsing betreft:
Op een bedrijventerrein;
Bij een verkeersknooppunt;
Nabij een markant punt in het landschap, zoals een brug, sluis, 
gemaal of waterzuiveringsinstallatie.

Het opschalen van bestaande solitaire turbines in de voorkeursgebieden wordt wel 
aanvaardbaar geacht. 
Buiten de voorkeursgebieden is windenergie niet op voorhand uitgesloten, maar worden 
er wel extra eisen gesteld.

Een overzicht van het windenergiebeleid
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Meer weten?

Nieuws en beleidsinformatie uit de provincie.

 

Het CO2-servicepunt van de provincie Noord-Holland. 

Begeleiding van gemeenten bij het ontwikkelen van 

klimaatbeleid.

Nederlandse organisatie voor energie en milieu (Novem).

Informatie over campagnes en subsidies. 

Luchthavenindelingsbesluit. Overzichts- en detailkaarten 

van de bouwhoogtebeperking rond Schiphol.

Projectbureau Duurzame Energie (PDE). 

De nationale vraagbaak voor duurzame energie.
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www.noord-holland.nl
(023) 514 37 40

www.co2-servicepunt.nl
(023) 514 31 11

www.novem.nl

www.luchtvaartbeleid.nl

www.duurzame-energie.nl
(0900) 98 92
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Drie categorieën

Deze windkansenkaart geeft voor elk gebied aan hoe de 

provincie Noord-Holland in beginsel staat ten opzichte 

van nieuwe windenergieprojecten en het opschalen van 

bestaande turbines in het betreffende gebied.

Categorie I

Kansen voor windturbines zijn er vooral langs de 

grootschalige infrastructuur: 

Snelwegen;

Spoorlijnen;  

Grote kanalen.

en op industrie-, haven- en bedrijventerreinen. 

Ook in de open gebieden zonder specifieke waardevolle 

kenmerken bestaan goede mogelijkheden voor 

windenergie.

Categorie II

Gebieden waar een nadere afweging moet plaatsvinden 

met andere belangen zijn opgenomen in categorie II. 

Dit zijn:

Waardevolle historische landschappen 

(Belvédèregebieden);

Landschappen met hoge geografische waarde;

Gebieden met hoge bouwkundige waarde;

Overige provinciale Ecologische Hoofdstructuur (voor 

zover niet in categorie III);

Recreatiegebieden; 

De buitenste zone rond Schiphol, waar een 

bouwhoogtebeperking geldt tot 150 meter.

 

Categorie III

Gebieden met een grote milieu-, natuur-, 

landschappelijke of cultuurhistorische waarde zijn in 

beginsel uitgesloten voor windenergie: 

Natuurbeschermingswetgebieden;

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden;

Gebieden van bijzondere betekenis voor natuur, 

landschap en bodem (volgens de streekplannen); 

Stiltegebieden; 

Waardevolle cultuurlandschappen; 

Vliegveld Den Helder;

Het binnenste gebied rond Schiphol met 

bouwhoogtebeperking tot 45 meter;

Woonkernen.

De zone van 350 meter rondom woonkernen valt ook 

in deze categorie. Vanwege het geluid is de bouw van 

windturbines hier niet waarschijnlijk.

De voorkeursgebieden van het provinciale beleid 

liggen voor een belangrijk deel, maar niet uitsluitend 

in categorie I. Bijvoorbeeld het zuidelijke deel 

van de Haarlemmermeer is voorkeursgebied, 

maar dit is grotendeels categorie II vanwege de 

bouwhoogtebeperking rond Schiphol.

Overigens kunnen ook in categorie I-gebieden 

windturbines niet willekeurig geplaatst worden. Ook 

hier spelen de landschappelijk inpasbaarheid en 

beeldkwaliteit van een turbineopstelling een grote rol. 

Daarnaast moet de plaatsing van turbines altijd getoetst 

worden aan locale aspecten zoals vogeltrek, geluid- en 

schaduwhinder.

Windk ansenk a art Noord-Holl and
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