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Betreft RES kaarten 

Wij, inwoners, ingedeeld als regio NHN, hebben verdergaande wensen. 

Wij willen gebruik maken hierbij van uw provinciale GIS- en data-expertise.

Wij zijn met de kaarten afgebeeld in het Noord Hollands Perspectief en de Scenario’s aan het werk 
gegaan. Wij zoeken hierbij naar eenduidigheid

En vergelijkbaarheid. 

In onze regio NHN is verwarring ontstaan en daardoor nieuwe discussies.  Daardoor benaderen wij u.

In de handleiding van de RES is dat immers het te volgen stappenplan. 

De RES beveelt ook aan om de regionale kaarten en datasets bij wijze van referentie, te vergelijken 
met de kaarten, data uitgangspunten en wettelijke regelgeving, ( door u als Provincie NH besloten,) 
die al eerder zijn gehanteerd en gekozen. Hierin zijn er grote en belangrijke verschillen 
geconstateerd. 

De provincie NH heeft wettelijk vastgelegd (5 jaar geleden) dat de afstand bebouwing en 
Windturbines 600 meter moet bedragen. In de landelijke kaarten is deze afstand niet opgenomen, 
waardoor er acht keer zoveel meer kwetsbare gebieden (grijs ingetekend) zijn opgenomen in de 
landelijke kaart van West Friesland. 

De RES omschrijft dat wij als regio deze kaarten en datasets waar nodig kunnen aanvullen corrigeren 
en verbeteren. Dat is de bedoeling van de RES. Immers de kaarten zijn slechts een momentopname 
op basis van algemene en landelijke beschikbare bronnen. 

De behoefte is nu ontstaan om met aanvullende data te werken. Alle kaarten zijn downloadbaar en 
kunnen door elke regio zelfstandig worden opgepikt en naar eigen goeddunken verder worden 
benut. Zo schrijft u dit in de handleiding

Hierbij de verwachting uitsprekend voor een succesvol vervolg, dat u de kaarten download, en 
verandert naar de wettelijke regelgeving vanuit d e prov. nh 

Graag zien wij de nieuwe kaarten snel tegemoet waardoor we onze inwoners goed kunnen 
voorlichten
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