Nr.
Burgemeester en wethouders van Meppel;
gelet op titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.12 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de Beleidsnotitie kleine windturbines in het buitengebied;
Overwegende dat
Bewoners in het buitengebied van de gemeente Meppel willen bijdragen aan de
energietransitie;
De gemeenteraad van de gemeente Meppel op 25 april 2019 unaniem een motie
heeft aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om na te gaan welke animo
er is voor kleine windturbines en deze planologisch op erven in het buitengebied
mogelijk te maken;
Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte en vraag is naar kleine windturbines bij
agrariërs, maar dat de nu geldende bestemmingsplannen in het buitengebied geen
mogelijkheden bieden voor de bouw daarvan;
de gemeente op een goede manier wil omgaan met duurzame initiatieven en de
voorwaarden waaronder kan worden meegewerkt aan de realisatie van kleine
windturbines;
De gemeenteraad daartoe op <datum> de ‘Beleidsnotitie kleine windturbines in het
buitengebied’ heeft vastgesteld;
Het wenselijk is ter uitvoering van het beleid het toetsingskader bij een aanvraag
tijdelijke omgevingsvergunning om af te wijken van het geldende bestemmingsplan
voor het plaatsen van een kleine windturbine vast te leggen in een beleidsregel.
b e s l u i t e n:
vast te stellen:
Beleidsregel kleine windturbines in het buitengebied gemeente Meppel
Doel van beleidsregel
De beleidsregel is het toetsingskader voor een aanvraag voor een tijdelijke
omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleinschalige windturbine en geeft de
randvoorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Een dergelijke tijdelijke
omgevingsvergunning kan een indiener aanvragen op grond van artikel 2.12 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Toepassingsbereik
De realisatie van een kleinschalige windturbine moet plaatsvinden binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente Meppel, met uitzondering van de bebouwde kom en
het NNN-gebied Het Reestdal (zie kaart in bijlage 1).
Randvoorwaarden wet- en regelgeving
Kleine windturbines moeten aan alle relevante wet- en regelgeving voldoen, waarbij in
ieder geval geldt dat de kleinschalige windturbine voldoet aan:
1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
2. Wet milieubeheer;
3. de eisen van het Bouwbesluit 2012;
4. de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling
milieubeheer en de eisen van het op 1 januari 2021 inwerking tredende Besluit
activiteiten leefomgeving;
5. de overige regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan(nen);
6. de regels van de Wet natuurbescherming en de daaruit volgende voorwaarden;
7. de gestelde eisen van de Welstandsnota;

8. een positief advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied van landschap
en stedenbouw indien de kleinschalige windturbines wordt geplaatst op of bij een
Rijks- of provinciaal monument;
9. de planschadeovereenkomst die de initiatiefnemer verplicht moet aangaan met de
gemeente Meppel;
10. de NEN-EN-IEC norm 61400-2 danwel aan Handreiking miniwind en kleine
windmolens van Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).
Ruimtelijke randvoorwaarden
Een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor een kleinschalige
windturbine moet aan de volgende ruimtelijke voorwaarden voldoen:
1. De kleine windturbine wordt gerealiseerd:
binnen het agrarisch bouwvlak waarbij maximaal 2 windturbines binnen het
bouwvlak zijn toegestaan;
op het achtererf of in het verlengde van bijgebouw(en);
op een maximale afstand van 30 meter van de bebouwing;
niet binnen 15 meter van het naastgelegen bouwvlak
2. De maatvoering van een kleine windturbine voldoet aan de volgende regels:
een as-hoogte van maximaal 15 meter;
zowel een horizontale as turbine als een verticale as turbine is toegestaan.
3.
-

Kleine windturbines zijn niet toegestaan:
binnen de bebouwde kom;
Het Reestdal (NatuurNetwerk Nederland), zoals nader aangeduid op de bij dit
besluit behorende kaart (bijlage 1).

Overige randvoorwaarden
Voor een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor een kleine windturbine
gelden, naast de bovenstaande randvoorwaarden, ook de volgende regels:
- De aanvrager moet beschikken over een elektriciteitsaansluiting van maximaal
3x80 ampère;
- De aanvrager moet middels een energieplan kunnen aantonen dat de opgewekte
elektriciteit nodig is voor de eigen energievoorziening (eventueel met gebruikmaking
van de postcoderoos-regeling). Hiertoe dient de aanvrager een energieplan bij de
vergunningaanvraag te voegen. Uit het plan dient te blijken dat de kleine windturbine
bijdraagt aan het realiseren van een (nagenoeg) energieneutraal bedrijf. Het
energieplan dient aan te tonen dat er geen turbines worden geplaatst puur voor
levering aan het net. Uitzondering hierop is elektriciteitslevering aan adressen gelegen
binnen een zogenoemd postcoderoos-project van de te realiseren windturbine, zoals
bedoeld in de postcoderoosregeling (formeel de ‘regeling verlaagd tarief’).
Citeertitel en inwerkingtreding
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregel kleine windturbines
buitengebied Meppel’ en treden in werking op de dag na bekendmaking.
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