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Windturbines nabij waterkeringen

Geacht bestuur,

Hiermee informeren we u over ons besluit om een beleidsregel te ontwikkelen voor windturbines op of
nabij waterkeringen, waarin de voorwaarden worden beschreven ten aanzien van waterveiligheid.
Met het Klimaatakkoord en de RES-en (regionale energiestrategieën) krijgt de energietransitie steeds
meer richting en gestalte. Windenergie is een van de sporen die moet bijdragen aan de productie van
duurzaam opgewekte energie. Gemeenten en provincies zullen naar de toekomst toe hun
omgevingsbeleid en inrichting daarop gaan afstemmen. Er zullen in toenemende mate initiatieven
ontstaan voor windturbines op of nabij waterkeringen. Om dergelijke initiatieven af te wegen en
eventueel te vergunnen vanwege de waterwet is een beleidsregel nodig.
Wij hebben een besluit genomen over hoe de beleidsregel eruit moet gaan zien. In de beleidsregels
worden windturbines op of nabij waterkeringen toegestaan mits deze voldoen aan verschillende eisen.
Het belangrijkste uitgangspunt is het borgen van de waterveiligheid. Vooruitlopend op de wijziging van
de beleidsregel wordt hier vanaf heden op geanticipeerd bij ambtelijke gesprekken over
vergunningaanvragen voor windturbines.
Eén van de risico’s is het vallen van een windturbine of wiek. Door de toenemende hoogte van
windturbines zijn bestaande beschermingszones van de legger (waarbinnen de huidige
vergunningsplicht geldt) niet toereikend. Wij zijn voornemens om de beschermingszone aan te
passen, door een extra beschermingszone C in te voeren waarin een vaste afstand van 300 m uit de
teen van de waterkering gehanteerd wordt. In deze zone geldt een vergunningsplicht voor
windturbines. Te zijner tijd krijgt u een nadere mededeling of een voorstel met deze elementen
(leggerwijziging en vaststellen van uitgewerkte beleidsregel).
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