
INGEKOMEN

1 5 OKT 2021

Onderwerp

Geacht college,

Op 8 september 2021 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

01924297-1/2- Ons kenmerk:

Ik verzoek u de regelgeving aan te passen zodat alleen duurzame energiewinning in de 
vorm van zonne- en windenergie wordt mogelijk gemaakt, waarbij zonne-energie uitslui
tend binnen het bouwvlak wordt toegestaan. Zodoende blijven de regels binnen de kaders 
van de VR.

: Advies vooroverlegbestemmingsplan kleine windmolens gemeente
Noardeast-Fryslan

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende op
merkingen.

Duurzame energiewinning (cat.2, interpretatie verordening/motivering)
Ik merk op dat artikel 4, lid 1, onder g en artikel 5, lid 1 van het bestemmingsplan op ge
spannen voet staan met de Wijziging Verordening Romte Fryslan 2014 (zon) - hierna: VR 
-, omdat het plan naast maximaal drie windturbines per geschikte locatie ook kleinschali
ge duurzame energiewinning mogelijk maakt (zoals opstellingen voor zonne-energie bui
ten het bouwvlak). Deze artikels uit het bestemmingsplan bieden meer ruimte dat op grond 
van ons beleid is toegestaan.

Artikel 9.1, lid 2, sub 2 van de VR stelt dat onder een aantal voorwaarden windturbines op 
of direct grenzend aan het bouwperceel van een bestaand agrarisch bedrijf worden toege
staan. Hier wordt aan voldaan. Echter, artikel 9.6, lid 2, sub 1, onder a van de VR stelt dat 
opstellingen voor zonne-energie, mits voor eigen energieverbruik, alleen zijn toegestaan 
op het bestaande bouwperceel.
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Voor het overige geeft het plan aanleiding tot de volgende opmerkingen.

<L>

Hoogachtend

Namens het college van Gedeputeerde in,

-2/2-

Voor de betekenis van de categorie-aanduiding verwijs ik naar de brief van Gedeputeerde 
Staten van 8 februari 2019, betreffende 'Aanpassing Notitie Inwerkingtreding Verordening 
Romte Fryslan'.

dhrJ. Bosma 
^delingshoofd Omgevingszaken

Landschappelijke inpassing (cat.4, streekplan en/of goede ruimtelijke ordening)
Voor de landschappelijke inpassing wordt aansluiting gezocht bij de voorwaarden uit de 
VR. Aanvullend hierop stelt u nadere eisen m.b.t. een goede ruimtelijke (beeld)kwaliteit. 
Echter, deze extra voorwaarden kunnen mogelijk belemmerend werken. Voor windturbi
nes hanteert u bijvoorbeeld een minimale afstandsmaat van 25 meter tot landschappelijke 
elementen, terwijl sommige landschappelijke elementen goed samen kunnen met een 
windturbine. Ik geef u in overweging mee dit afstandscriterium niet op te nemen, zodat 
maatwerk per incidenteel geval mogelijk is.

o 
pi

Verder wil ik u meegeven dat er in uw toelichting verwezen kan worden naar actuelere 
eigen documenten, zoals een inmiddels gerealiseerde landschapsbiografie. Nu wordt in de 
toelichting verwezen naar diverse bijlagen over landschappelijke kenmerken. Hierdoor is 
het niet duidelijk welke specifieke criteria gelden. Ik vraag u om dit te verduidelijken. Daar
naast verwacht ik dat het geheel juridisch sterker is als de bijlagen worden gekoppeld aan 
de regels i.p.v. de toelichting.
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Bakema, Kitty

Van: RO Loket <ro.loket@liander.nl>

Verzonden: donderdag 9 september 2021 12:03

Aan: Bakema, Kitty

Onderwerp: RE: wettelijk vooroverleg bestemmingsplan 'Kleine windmolens gemeente 

Noardeast-Fryslân'

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het 

bericht vertrouwt. 

 

Beste mevrouw Bakema, 
  
Dank voor het toesturen van de gegevens. 
Vanuit Liander hebben wij geen opmerkingen op het plan. 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Maurice Faassen 
Consultant omgevingsmanagement | team Ruimte & Recht  

M   06 11 97 55 69 
E    maurice.faassen@qirion.nl 

 

 
 

Qirion B.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | Postbezorgingscode (PCB): N381  |  Dijkgraaf 4, 6921 RL | 
KvK 09119276 Duiven | www.qirion.nl | www.werkenbijqirion.nl  

  
De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer 
dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, 
kopiëren of door te sturen aan derden. 
  
  
  

Van: Bakema, Kitty <K.Bakema@noardeast-fryslan.nl>  

Verzonden: woensdag 8 september 2021 10:26 

Aan: 'Team Romte Provincie Fryslan' <romte@fryslan.frl>; 'info@wetterskipfryslan.nl' <info@wetterskipfryslan.nl>; 

Risicobeheersing Brandweerfryslan <risicobeheersing@brandweerfryslan.nl>; 'info@vrfryslan.nl' 

<info@vrfryslan.nl>; RO Loket <ro.loket@liander.nl>; 'info@landschapsbeheerfriesland.nl' 

<info@landschapsbeheerfriesland.nl> 

Onderwerp: wettelijk vooroverleg bestemmingsplan 'Kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân' 

  

Geachte heer, mevrouw, 

  

In het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro stuur ik u hierbij de kennisgeving van het voorontwerp van het 

paraplubestemmingsplan ‘Kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân’.  

  

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het plaatsen van kleine windturbines (ten hoogste 15 meter) bij agrarische 

bedrijven in onze gemeente. Dit biedt mogelijkheden om agrarische bedrijven te verduurzamen wat betreft de 

energievoorziening. Provinciaal beleid bepaalt welke ruimte een gemeente heeft voor het opwekken van energie 

door molens. De voorwaarden staan genoemd in de provinciale Verordening Romte. Onze gemeente sluit aan bij de 

gestelde voorwaarden. Een windturbine dient te worden geplaatst op een manier die past bij de landschappelijke 

structuren rondom het erf. Voor elk initiatief dient daarom een landschappelijk inpassingsplan te worden opgesteld. 
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Terinzagelegging voorontwerp  

Op 17 augustus 2021 heeft het college besloten het voorontwerp van dit paraplubestemmingsplan ter inzage te 

leggen. Het bestemmingsplan wordt 8 september 2021 gepubliceerd en ligt vanaf 9 september tot en met 20 

oktober 2021 digitaal ter inzage voor inspraak en het wettelijk vooroverleg met de overleginstanties. Het 

bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, identificatienummer 

NL.IMRO.1970.BpKleinewindmolens-VO01. Plannaam: Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente 

Noardeast-Fryslan. 

  

Graag zien wij uw reactie binnen zes weken tegemoet. 

  

Met vriendelijke groet,  
  
Kitty Bakema 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 
Team Romte 
  

k.bakema@noardeast-fryslan.nl 
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Bakema, Kitty

Van: Reijer Tamminga <rtamminga@wetterskipfryslan.nl>

Verzonden: woensdag 15 september 2021 12:38

Aan: Bakema, Kitty

Onderwerp: RE: wettelijk vooroverleg bestemmingsplan 'Kleine windmolens gemeente 

Noardeast-Fryslân'

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het 

bericht vertrouwt. 

 

Hallo Kitty, 

  

Onderstaande plan heb ik doorgenomen en kom hier niks tegen over het onderdeel water. 

Hoe worden de wateraspecten geborgd bij dit plan, 

Bijvoorbeeld het plaatsen van een windmolen op of in de nabijheid van waterkering, zoals de waddenzeedijk en/of 

boezemkaden?  

Misschien een aanvullende regel bij het opstellen van een inpassingsplan? 

  

Hoor graag van jou. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Reijer Tamminga 

regioadviseur Noord 

Vakgroep Bestuursadvisering, Communicatie en Omgeving 

  
  

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2816 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  

www.wetterskipfryslan.nl   

     
  
EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER? 

  

  

  

Van: Bakema, Kitty <K.Bakema@noardeast-fryslan.nl>  

Verzonden: woensdag 8 september 2021 10:26 

Aan: 'Team Romte Provincie Fryslan' <romte@fryslan.frl>; Info <info@wetterskipfryslan.nl>; Risicobeheersing 

Brandweerfryslan <risicobeheersing@brandweerfryslan.nl>; 'info@vrfryslan.nl' <info@vrfryslan.nl>; 

'ro.loket@liander.nl' <ro.loket@liander.nl>; 'info@landschapsbeheerfriesland.nl' 

<info@landschapsbeheerfriesland.nl> 

Onderwerp: wettelijk vooroverleg bestemmingsplan 'Kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân' 
  

Geachte heer, mevrouw, 

  

In het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro stuur ik u hierbij de kennisgeving van het voorontwerp van het 

paraplubestemmingsplan ‘Kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân’.  

  

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het plaatsen van kleine windturbines (ten hoogste 15 meter) bij agrarische 

bedrijven in onze gemeente. Dit biedt mogelijkheden om agrarische bedrijven te verduurzamen wat betreft de 

energievoorziening. Provinciaal beleid bepaalt welke ruimte een gemeente heeft voor het opwekken van energie 

door molens. De voorwaarden staan genoemd in de provinciale Verordening Romte. Onze gemeente sluit aan bij de 
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gestelde voorwaarden. Een windturbine dient te worden geplaatst op een manier die past bij de landschappelijke 

structuren rondom het erf. Voor elk initiatief dient daarom een landschappelijk inpassingsplan te worden opgesteld. 

  

Terinzagelegging voorontwerp  

Op 17 augustus 2021 heeft het college besloten het voorontwerp van dit paraplubestemmingsplan ter inzage te 

leggen. Het bestemmingsplan wordt 8 september 2021 gepubliceerd en ligt vanaf 9 september tot en met 20 

oktober 2021 digitaal ter inzage voor inspraak en het wettelijk vooroverleg met de overleginstanties. Het 

bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, identificatienummer 

NL.IMRO.1970.BpKleinewindmolens-VO01. Plannaam: Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente 

Noardeast-Fryslan. 

  

Graag zien wij uw reactie binnen zes weken tegemoet. 

  

Met vriendelijke groet,  
  
Kitty Bakema 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 
Team Romte 
  

k.bakema@noardeast-fryslan.nl 
  

 
  

 
  

  

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.  

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.  
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Bakema, Kitty

Van: Albert Hofman <a.hofman@brandweerfryslan.nl>

Verzonden: woensdag 29 september 2021 11:13

Aan: Bakema, Kitty

Onderwerp: RE: wettelijk vooroverleg bestemmingsplan 'Kleine windmolens gemeente 

Noardeast-Fryslân'

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het 

bericht vertrouwt. 

 

Beste Kitty/geachte mevrouw Bakema, 

  

Ten aanzien van het van het paraplubestemmingsplan ‘Kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân’ zien wij 

geen reden tot het maken van opmerkingen. Wij adviseren Indien in de toekomst een aanvraag 

omgevingsvergunning voor de bouw van een windturbine met een ashoogte van maximaal 15 meter bij uw 

gemeente wordt ingediend kunt u deze ter advisering aan ons op sturen waarop Brandweer Fryslân de aspecten 

t.a.v. externe veiligheid kan beoordelen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij bereiken via de onderstaande 

gegevens. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Albert Hofman 

Specialist Risicobeheersing 

  

Brandweer Fryslân 
Postbus 612 
8901 BK  LEEUWARDEN 
(088) 2298913 
a.hofman@brandweerfryslan.nl 
  

  

  

  

  

Van: Bakema, Kitty <K.Bakema@noardeast-fryslan.nl>  

Verzonden: woensdag 8 september 2021 10:26 

Aan: 'Team Romte Provincie Fryslan' <romte@fryslan.frl>; 'info@wetterskipfryslan.nl' <info@wetterskipfryslan.nl>; 

BRW_Risicobeheersing <risicobeheersing@brandweerfryslan.nl>; info vrfryslan <info@vrfryslan.nl>; 

'ro.loket@liander.nl' <ro.loket@liander.nl>; 'info@landschapsbeheerfriesland.nl' 

<info@landschapsbeheerfriesland.nl> 

Onderwerp: wettelijk vooroverleg bestemmingsplan 'Kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân' 

  

Geachte heer, mevrouw, 

  

In het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro stuur ik u hierbij de kennisgeving van het voorontwerp van het 

paraplubestemmingsplan ‘Kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân’.  

  

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het plaatsen van kleine windturbines (ten hoogste 15 meter) bij agrarische 

bedrijven in onze gemeente. Dit biedt mogelijkheden om agrarische bedrijven te verduurzamen wat betreft de 

energievoorziening. Provinciaal beleid bepaalt welke ruimte een gemeente heeft voor het opwekken van energie 

door molens. De voorwaarden staan genoemd in de provinciale Verordening Romte. Onze gemeente sluit aan bij de 

 U ontvangt niet vaak e-mail van a.hofman@brandweerfryslan.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is  
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gestelde voorwaarden. Een windturbine dient te worden geplaatst op een manier die past bij de landschappelijke 

structuren rondom het erf. Voor elk initiatief dient daarom een landschappelijk inpassingsplan te worden opgesteld. 

  

Terinzagelegging voorontwerp  

Op 17 augustus 2021 heeft het college besloten het voorontwerp van dit paraplubestemmingsplan ter inzage te 

leggen. Het bestemmingsplan wordt 8 september 2021 gepubliceerd en ligt vanaf 9 september tot en met 20 

oktober 2021 digitaal ter inzage voor inspraak en het wettelijk vooroverleg met de overleginstanties. Het 

bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, identificatienummer 

NL.IMRO.1970.BpKleinewindmolens-VO01. Plannaam: Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente 

Noardeast-Fryslan. 

  

Graag zien wij uw reactie binnen zes weken tegemoet. 

  

Met vriendelijke groet,  
  
Kitty Bakema 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 
Team Romte 
  

k.bakema@noardeast-fryslan.nl 
  

 
  

 
  

  

 

 
DISCLAIMER Veiligheidsregio Fryslân: 
Een per e-mail verzonden mededeling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de 
afzender te informeren. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke 
gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.veiligheidsregiofryslan.nl, 
www.ggdfryslan.nl en op www.brandweerfryslan.nl.  


