
Handreiking windenergie
en windladder

Werksessie beleidskader wind 18 november 2021



Agenda werksessie

• Waar waren we gebleven: werken aan een handreiking en ladder

• Waar staan we nu: beeld van de ladder op basis van provinciaal beleid 
en afspraken in RES-en

• Waar gaan we samen mee op pad t.a.v. wind en ruimte: nieuwe 
Omgevingsvisie en RES2.0



Maakproces Handreiking windenergie en 
windladder

• Motie Provinciale Staten april 2021: Kom met een handreiking en ladder.

• Rond de zomer: ophalen input voor handreiking en ladder

• Najaar: bespreken inhoud ladder en handreiking

• Constatering in het maakproces: discussie over wat is huidig beleid en wat 
is nieuw.

• Constatering in het tijdspad: handreiking en ladder op basis huidig beleid 
en voorstellen nieuw beleid in nieuwe Omgevingsvisie in Q1 2022.

• Daarom nu een ladder op basis van huidig beleid.



vervolg traject windbeleid

• Nu: windladder op basis van huidig beleid en RES-afspraken

• Q1 2022: inspirerende en beeldende handreiking die ingaat op het 
‘hoe’.

• Q1 2022(?): provinciale beleidsvoornemens op hoofdlijnen

• Komende maanden:
• Gesprek over nieuw beleid in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie. Nu 

gepresenteerde ladder is vertrekpunt en kan / zal aangepast worden.

• Gesprek in het kader van RES2.0. O.a. zoekgebieden wind i.r.t. oude en 
nieuwe ladder.



De windladder Overijssel

Op basis van vastgesteld beleid en RES-sen:

• De voorkeursvolgorde in opstellingen, zoals opgenomen in de 
vastgestelde RESsen 1.0.

• De uitsluitingsgebieden uit o.a. provinciaal Omgevingsvisiebeleid

• Gebieden met hoge economische, landschappelijke of ecologische 
waarden die van belang zijn bij afwegingen rond windenergie, 
gebaseerd op Omgevingsvisie en catalogus gebiedskenmerken.

• Voorbeelden van opstellingen die aansluiten bij het landschap, zoals 
opgenomen in ontwerp-onderzoek voor de RESsen.



De ladder is:

• Voorkeursvolgorde in opstelling en bijbehorende gebieden. 

• En, gebieden waar het nu niet mag (verordening) 

• of gezien kwaliteiten extra zorgvuldigheid vraagt.

• Verdeeld over 4 treden en uitsluitingsgebieden.

• Met een kaartbeeld.

• Ten behoeve van ruimtelijke keuzes: zoveel mogelijk in trede 1, 
daarna trede 2, etc. Motivatie bij locatiekeuze.







Gesprek over deze ladder

• Vragen?

• Opmerkingen?

• Werkt dit of moet een volgende ladder anders?

• Kunnen we de ladder gebruiken in de RES-sen?

• Afspraak om toepassing ladder te toetsen aan praktijkvoorbeelden?



Vervolg: van huidig naar nieuw beleid

• Ervaring opdoen met sturen via een ladder.

• Nieuw beleid via twee samenhangende sporen: 
• Nieuwe Omgevingsvisie en 

• RES2.0. 

• Op beide agenda’s:
a. Grotere windopgave (naar 60-40) en mogelijk extra reductieopgave broeikasgas

b. Nieuwe ladder en zoekgebieden: (sub)regionaal kijken

c. Uitsluitingsgebieden aanpassen

d. Regie: kwaliteit en structuur ontstaan niet vanzelf, vraagt regie.



Voorstel voor verkennen nieuwe ladder

• Nieuwe ladder en zoekgebieden: (sub)regionaal kijken
i. Grensontkennend kijken naar de opgave. Ook kijken vanuit het landschap, 

de gebruikers / het net, de interferentie met andere functies en 
gebiedskwaliteiten. Waar komen we uit als er geen gemeentegrenzen 
waren.

ii.Voorkeursvolgorde bespreken. Als we een voorkeur voor grote clusters en 
duidelijke verhalen (infralijnen, bedrijventerreinen) hebben, waar komen 
we dan uit. Hoeveel ruimte blijft er voor lokale initiatieven.

iii.Zijn er gebieden die we meer of minder geschikt vinden, gezien 
meekoppelkansen, gebruikers in de buurt, het energienet of schurende 
functies en kwaliteiten die lastig zijn te combineren met wind.



•vervolgafspraken


