
Besluit van Provinciale Staten van 
Noord-Holland van 9 juli 2012, tot 
vaststelling van het Voorbereidings-
besluit wind op land Noord-Holland.
 
Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 25 juni 2012, met ken-
merk 58998-58998;

Overwegende dat:

•  provinciale staten hun beleid en regelgeving 
inzake windturbines op land willen herzien 
ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2011-
2015;

•  vanuit de doelen van ruimtelijke kwaliteit en 
een goed woon- en leefklimaat in het beleid 
en de regelgeving een restrictieve koers met 
betrekking tot windturbines op land zal 
worden ingezet;

•  provinciale staten daartoe de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040 en de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
zullen wijzigen; 

•  het gewenst is om een voorbereidingsbesluit 
te nemen ter voorkoming van de oprichting of 
verandering van windturbines of het wijzigen 
van het gebruik van gronden of bouwwerken 
op het grondgebied van de provincie Noord-
Holland in strijd met de voorgenomen wijzi-
ging van beleid en regelgeving ten aanzien 
van windturbines op land;

Gelet op artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening;

Besluiten vast te stellen:

Voorbereidingsbesluit wind op land Noord-
Holland

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a  een windturbine: een door wind aangedreven 

bouwwerk, waarmee energie wordt opgewekt, 
inclusief de bij dit bouwwerk behorende 
(infrastructurele) voorzieningen;

b  solitaire windturbine: een windturbine waarbij 
zich in een straal van 800 meter rondom geen 
andere windturbine bevindt;

c  windturbinepark: een park bestaande uit ten 
minste drie windturbines met eenzelfde of 
vergelijkbare masthoogte, rotordiameter en 
uiterlijke verschijningsvorm, die:

 •  geplaatst zijn in een lijnopstelling met 
een onderlinge afstand van niet meer dan 
800 meter, dan wel

	 •  geplaatst zijn in een clusteropstelling 
waarbij binnen een straal van 800 meter 
van de voet van elke turbine ten minste 
twee andere windturbines staan.

Artikel 2
Provinciale staten verklaren dat een wijziging 
van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie wordt voorbereid voor het gehele 
grondgebied van de provincie Noord-Holland 
zoals is vastgelegd op de bij dit besluit behorende 
verbeelding.  

Artikel 3
De aanhoudingsverplichting die volgt uit artikel 
3.3, lid 1, onder c, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht geldt uitsluitend voor aanvragen 
om een omgevingsvergunning voor de activitei-
ten bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, van die 
wet (bouwen) voor zover deze activiteit betrek-
king heeft op het bouwen van een windturbine, 
een solitaire windturbine of een windturbine-
park.
 
Artikel 4
Het is verboden om op het grondgebied van de 
provincie Noord-Holland ten behoeve van het 
oprichten of veranderen van een solitaire wind-
turbine, een windturbine of een windturbine-
park bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, 
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of werkzaamheden uit te voeren, waaronder in 
ieder geval worden begrepen:
a het afgraven of ophogen van gronden; 
b het aanleggen van greppels of sleuven;
c het aanbrengen van verhardingen;
d het aanleggen van kabels en/of leidingen;
e het slopen van bouwwerken.

Artikel 5
1  Bij omgevingsvergunning kan van het in 

artikel 4 bedoelde verbod worden afgeweken. 
2  Gedeputeerde staten beslissen op een aan-

vraag om een omgevingsvergunning voor een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onderdelen a, b of  g van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, voor zover deze 
aanvraag betrekking heeft op (werkzaam-
heden ten behoeve van) een windturbine of 
meerdere windturbines op het grondgebied 
van de provincie Noord-Holland. 

Artikel 6
1  Dit besluit wordt bekendgemaakt langs 

elektronische weg en door plaatsing in het 
provinciaal blad en de Staatscourant. 

2  Dit besluit treedt in werking met ingang van 
de dag na uitgifte van het provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: 
Voorbereidingsbesluit wind op land Noord-
Holland.

Haarlem, 9 juli 2012.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

R. Meerhof, voorzitter.

J.J.M. Vrijburg, griffier.

Bijlage
Gebied waarvoor het Voorbereidingsbesluit wind 
op land Noord-Holland geldt.

Uitgegeven op 10 juli 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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