
Bijlage 1:  
 
Errata Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking 2020, het gaat om aanpassingen in 3.4 
en 3.5 
 

• Gemeentelijk beoordelingsproces Wind en de inpassingmatrix gaat uit van een categorie 
kleinschalige windmolens (≤25m ashoogte). In deze categorie zijn de mini windmolens (<15 m 
tiphoogte) en kleine windmolens (<25 m ashoogte) uit het huidig kader samengevoegd. 

• Kleinschalige windmolens is voor de toetsing van het principeverzoek in het “Uitnodigingskader 
lokale duurzame energieopwekking” één categorie. In het bestemmingplan maken we wel 
onderscheid. In het huidige bestemmingsplan Buitengebied staat kleinschalige windturbines toe 
tot een ashoogte van maximaal 15 meter binnen het bouwvlak van bedrijfsmatige 
bestemmingen (voor agrarische en niet-agrarische bedrijven). Voor kleinschalige windmolens 
tussen >15 en ≤ 25 m ashoogte moet het bestemmingplan wel worden aangepast. 

• De participatiecriteria (in 3.6) voor kleinschalige windmolens wordt 400 m (dat was 1 km). 

• Daar waar in het “Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking” <25 m staat moet  
<25 m zijn. 

• Daar waar in het “Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking” <15m tiphoogte staat 
moet <15 m ashoogte zijn. 

• In de inpassingsmatrix (in 3.6) wordt de categorie kleinschalige windmolens (≤25 m ashoogte) 
als volgt: 

 

Tabel 1: Inpassingsmatrix wind (aanpassing januari 2023) 

Ashoogte  Binnen waardevol 

landschap 

Binnen kansgebied Binnen kansgebied met 

waarde bestemmingsplan 

buitengebied 

Op (toekomstige) 

bedrijventerreinen 

Aanvullende opmerkingen: 

Voor alle categorieën 

gelden de algemene criteria 

voor inpassing. 

  

  

< 15 m 

ashoogte  

 

onderdeel 

van 

kleinschalige 

windmolens 

  

V  

Ja  

  

  

V 

Ja 

  

  

V 

Ja, mits 

- rekening houdend met de 

waarde bij de inpassing 

  

  

V 

Ja 

  

In huidige 

bestemmingsplan 

Buitengebied:  

Tot een (as)hoogte van 15 

meter toegestaan binnen 

het bouwvlak van 

bedrijfsmatige 

bestemmingen (voor 

agrarische- en niet-

agrarische bedrijven). 

  

≤ 25 m 

ashoogte 

  

Kleinschalige 

windmolens 

  

V 

Ja, mits 

- onderdeel van 

het erfensemble 

- rekening 

houdend met de 

waarde bij de 

inpassing  

  

V 

Ja, mits  

- onderdeel van het 

erfensemble 

  

V 

Ja, mits  

- onderdeel van het 

erfensemble 

- rekening houdend met de 

waarde bij de inpassing 

  

  

  

V 

Ja  

  

Eén stuk per erf, bij meer 

wordt het maatwerk in 

overleg 

  

> 25 m 

ashoogte 

grote 

windmolens  

  

X 

Nee  

  

 V 

Ja, mits… 

(maatwerk) 

  

  

 V  

Ja, mits… 

(maatwerk) 

  

  

 V 

Ja, mits… 

(maatwerk) 

 

 


