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de invloed van de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening op hun toekomstplannen  Tekstueel: interactie op pag 5??Sanne Ruijs doet de intro



Totaalproces RES 1.0

Stap 1
De opgave

In beeld 
brengen 
• huidige 

situatie
• potentie 

regio’s

Thematisch 
werkateliers

apr / jun ‘19

Stap 2
Scenario’s

Per deelregio
3 scenario’s  
maken
(2 ateliers per 
deelregio)

Regionale 
werkateliers

okt / dec ‘19

Stap 3
Lokale 
verrijking

Lokaal 
verrijken van 
scenario’s.
Gemeente 
nodigt uit en 
bepaalt de 
werkvorm

Lokale 
werkateliers

jan / feb ‘20

Stap 4
Naar Concept 
RES

• Concept RES kaart 
per deelregio

• Bestuurlijk 
afstemmen

• Colleges stellen 
concept RES vast 
en geven vrij  voor 
wensen & 
bedenkingen 
raden/PS/AB, 
toetsing en 
landelijke advies

feb / apr ‘20

Stap 5b
Lokale concretisering 
zoekgebieden

Lokale werkateliers
sept / okt ‘20

Stap 6
Naar RES 1.0

Input 
verwerken en 
bestuurlijk 
afstemmen, 
aanbieden ter 
besluitvorming 
raden/PS/AB

jan / feb ‘21

Stap 5a
Collegebesluit: 
aanpassingen nav reacties, 
wensen & bedenkingen

sept / nov ‘20

Toetsing onder deelnem
ers

&
 w

ensen en bedenkingen

Stap 5c
Verrijking vanuit industrie, 
landbouw, mobiliteit

juni / nov ‘20

mei / 
juni 
‘20

Advies 
Nationaal 

Programma 
RES

1 okt ‘20

RES 1.0
maart ‘21

Startnotitie

21/28 april 
college-
besluit

13 mei 
Regionale 

raads-
bijeenk.

20 mei
Reflectie-

bijeenkomst 
NHN



Vervolg: borgen RES in 
omgevingsbeleid

• In 2021 is het merendeel van de RES’en
verwerkt in het omgevingsbeleid (provincie en 
gemeenten)

• Vergunningverlening vóór 2025 (ivm SDE+)

• Projecten in 2030 gerealiseerd 

Indien mogelijk: de keuzes in de concept RES al 
inbrengen in het gesprek over omgevingsvisies 
en – plannen

.
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Dus: obv concept RES al aan de slag met borging in omgevingsbeleidNa vaststelling van de RES1.0 door de gemeenteraden (maart 2021) zijn de aangewezen gebieden waarschijnlijk realistisch en gedragen genoeg om te vertalen in Ow-instrumenten. 



Relatie RES - Omgevingsbeleid

• De RES gaat mee in de beleidscyclus van het  
omgevingsbeleid. De RES wordt elke 2 jaar 
gemonitord en geactualiseerd. 

• RES krijgt pas juridische status bij vaststelling in 
omgevingsbeleid

• In NHN: overlap door integrale aanpak 
(ruimtelijke keuzes combineren met andere 
opgaves en transities, maatschappelijke 
betrokkenheid, milieueffecten en aansluiting op 
kenmerken van een gebied)

• Daarnaast in omgevingsbeleid ook andere 
klimaatopgaven borgen: duurzame mobiliteit, 
TVW, klimaatadaptatie, circulaire economie

RES

Omgevingsbeleid
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Elke RES-regio kent een eigen aanpak voor het opstellen van de RESIn NHN is ervoor gekozen om een koppeling te maken met afwegingen uit omgevingsbeleid. 1. Tbv zorgvuldigheid. 2: Om de borging van de RES in omgevingsbeleid makkelijker te maken, of te versnellen.



Relatie RES – Provinciale 
Omgevingsverordening

5

• Actueel: Veel vragen over de 600m afstand tussen 
woningen en windmolen. Hoe wordt hiermee omgegaan?

• Iteratief proces: 
Provinciale Omgevingsvisie en -verordening

RES en
Gemeentelijk Omgevingsvisie en -plannen

• RES 1.0 meenemen bij herziening POVI (2021?), dan 
ook milieueffectrapportage

• Bij achterblijven van resultaten RES: interventie 
instrumenten (projectbesluit)

RES 1.0

Omgevingsvisie / 
-verordening / -

plan

RES 2.0

Presentator
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In de fotodocumenten die gebruikt worden voor de ontwikkeling van de concept-RES, zijn de beperkingen uit de landelijke regelgeving opgenomen omtrent veiligheid voor windturbines, namelijk: voor verspreid liggende woningen een minimale afstand van gevel tot windturbine van 198m. Voor woonkernen is de minimale afstand van gevel tot windturbine 475m.  Echter, de 600m regel is niet van tafel. Als uit de RES 1.0 blijk dat het wenselijk is om deze regel onder voorwaarden (bijv bij windturbine op bedrijventerrein) aan te passen, dan wordt door de gemeente en/of provincie aangegeven hoe met deze nadere uitwerking om te gaan, in het kader van de bestaande regelgeving. De provincie kan dit bijvoorbeeld doen door wijziging van het beleidskader wind op land. Binnen de Omgevingswet, die per 2021 ingaat, is voorzien in interventie instrumenten, indien de doelstellingen van de RES niet gehaald worden. In eerste instantie gebeurt dit in ‘goed overleg’, als dat niet tot resultaten leidt dan zal het instrumentarium van de Omgevingswet worden ingezet om de opgave alsnog (tijdig) te kunnen realiseren (bijv. projectbesluit) . 



• Uitkomsten RES > aanpassing Provinciale 
Omgevingsverordening (2021)

• In de aankomende Omgevingsverordening 
(vaststelling deze zomer) gebeuren al wel twee 
dingen vooruitlopend op de RES’en: 

1. Meer ruimte voor Wind in de MRA onder het 
principe “ja, mits”.

2. In de provinciale beschermingsregimes meer 
ruimte voor ontwikkelingen die de 
kernkwaliteiten niet aantasten, waaronder ook 
energieontwikkelingen. 

Relatie RES – Provinciale 
Omgevingsverordening

Presentator
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Als zoekgebieden vervallen (bijv door wensen en bedenkingen, bijv van PS) dan worden deze niet opgenomen in de RES  en dus ook niet in de POVIDe Provinciale Omgevingsverordening zal straks naar aanleiding van de RES worden aangepast. Dus dan gaan we de regelgeving zo maken dat de afspraken uit de RES mogelijk worden gemaakt. Maar.. in de aankomende Omgevingsverordening (vaststelling deze zomer) gebeuren al wel twee dingen vooruitlopend op de RES’en:  Meer ruimte voor Wind in de MRA onder het principe “ja, mits” à maargoed, hier heeft de regio Alkmaar niets aanIn de provinciale beschermingsregimes meer ruimte voor ontwikkelingen die de kernkwaliteiten niet aantasten, waaronder ook energieontwikkelingen 
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