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WINDTURBINES 

39 

Bijlage C

 

 

* Externe veiligheid; een vuistregel voor de afstand van de windturbine tot gevoelige bestemmingen is minimaal vier maal de ashoogte van de 
windturbine, zie ook bijlage C. 
* Slagschaduw; Zodra er sprake is van slagschaduw op een woning bij omwonenden dan dient er een automatische uitschakelregeling te worden 
afgesproken en ingesteld, zie ook bijlage C. 

1

• Eerste check door initiatiefnemer door middel van een vooroverleg / concept-aanvraag 

• Voldoet u aan de voorwaarden die zijn opgenomen voor een kleine windturbine in de omgevingsverordening NH2020, bijlage C

• Er wordt in beginsel uitgegaan van opwek die niet meer bedraagt dan een jaar rond eigen verbruik

• Contact opnemen met gemeente of het omgevingsloket

2

•Check of de locatie in beschermde gebieden ligt en / of nabij waardevolle elementen of structureren

•Check hiervoor gemeentelijk bestemmingsplannen en gemeentelijke regels voor het plaatsen van bouwwerken, zie 
www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer  en de Omgevingsvisie

•Check de ruimtelijke handreiking wind op land van de Provincie Noord Holland voor inpassingsprincipes waar u rekening mee moet 
houden.

•Check de provinciale omgevingsverordening (OVNH2020; nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9927POVPNH-VG01 op onder andere 
Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland, Bijzonder Provinciaal Landschap, Unesco werelderfgoed. U kunt kijken naar de overlap met uw 
zoekgebied. In beschermd gebied dient u rekening te houden met aanwezige kwaliteiten.

•Onderzoek of uw locatie dicht bij een waardevol cultuurhistorisch of landschappelijk element of structuur ligt. Zo ja, dan dient u daar 
voldoende afstand van te houden.

•Check of landschappelijke elementen/structuren zoals bomen, struiken, waterwegen of bouwwerken aanwezig zijn en check op 
aanwezigheid beschermde soorten Wet natuurbescherming. Schakel ecoloog in in voor bureaustudie en quickscan Wnb.
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• Locatiebepaling

• door initiatiefnemer met windleverancier

• houd rekening met plaatsingscriteria en maatregelen uit Hoofdstuk 4 of bijlage H

• stem uw voornemen af met de directe omgeving

• let op technische criteria en overige voorwaarden, zie bijlage D en E 

4

• Plaatsingsadvies

• Informele voorbespreking met gemeentelijk adviseur of gemeentelijke adviescommissie. Neem hiervoor contact op met uw gemeente

• Contact met ecoloog om geplande locatiekeuze te bespreken en eventuele maatregelen die getroffen moeten worden. 

5

• Indienen documentatie omgevingsvergunning 

•Algemene info constructie en technische tekening kleine windturbine incl. kleurstelling, dit kunt u vragen aan de fabrikant

•Constructieberekeningen windmolen en fundering

•Grondonderzoek

•Plattegrond 1:1000 / 1:1500; Overzichtskaart 1:10.000 (situatietekening incl. direct belenende gebouwen)

•Quick scan geluid, externe veiligheid* en slagschaduw*

• Ecologische effectenbeoordeling Wet natuurbescherming: Door middel van een bureaubeoordeling en veldbezoek kan de beoogde 
locatie voor een kleine windturbine worden getoetst aan eventueel vereiste (mitigerende) maatregelen. Als de locatie voldoet aan deze 
maatregelen zijn effecten op beschermde flora en fauna bij de realisatie uitgesloten en is een ontheffing niet noodzakelijk. Dit gaat altijd in 
overleg met de ecoloog. Wanneer de aanwezigheid van soorten of functies niet bekend is mogelijk aanvullend onderzoek. Als negatieve 
effecten op soorten en functies niet uit te mitigeren zijn is een ontheffing Wnb noodzakelijk. 

• Melding activiteitenbesluit bij omgevingsdienst

•Motivatie landschappelijk inpassingsplan volgens gestelde plaatsingscriteria (zie hoofdstuk 4)
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• Beoordelen en verlenen omgevingsvergunning

• Een team met vaste samenstelling van de gemeente toetst of voldaan is aan de OVNH2020, beschermde gebieden en ecologische 
waarden, de criteria voor vormgeving van de turbine (hoofdstuk 3) en de plaatsingscriteria (hoofdstuk 4). Zo ja, dan wordt de vergunning 
verleend. Zo nee, dan wordt gemotiveerd waarom niet en/of worden aanbevelingen gedaan onder welke voorwaarden de aanvraag wel
kan worden goedgekeurd

• Ecologische begeleiding noodzakelijk bij te treffen mitigerende maatregelen en bij eventuele ontheffing.

7
• Realiseren kleine windturbine

• Ecologische begeleiding op locatie indien nodig


