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Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 5, Bestemmingsplan 'Partiële herziening SWF midden/oost', wordt toegezegd schriftelijk
te reageren op de vraag wat het verschil is tussen woonschepen en recreatiewoonschepen en wat er
bedoeld wordt met ‘overal’ in het antwoord op vraag 4 in de technische vragen.

Datum schriftelijke reactie
20 januari 2022

Schriftelijke reactie
Verschil woonschip en recreatiewoonschip:
In de begrippenlijst van het bestemmingsplan zijn woonschepen en recreatiewoonschepen als volgt
gedefinieerd:
Woonschip: een zich in het water bevindend object, dat dient als woning;
Recreatiewoonschip: een zich op het water bevindend object dat dient als recreatiewoning;
Het verschil is dus het gebruik van het woonschip. Woonschip is bedoeld voor permanente bewoning en
recreatiewoonschip voor recreatieve bewoning.
Wat wordt bedoeld met ‘overal’ in de beantwoording van vraag 4 van de technische vragen:
Op grond van artikel 9.3.1 van de (provinciale) Verordening Romte kan in een ruimtelijk plan het plaatsen
van een dakturbine of een kleine windturbine met een maximale tiphoogte van 10 meter worden
toegestaan, mits de energie wordt opgewekt voor de eigen behoefte, de windturbine op het bouwperceel
wordt geplaatst en de kleine windturbine zorgvuldig wordt ingepast binnen de landschappelijke en
cultuurhistorische kernkwaliteiten.
Hierover is in de Verordening Romte het volgende toegelicht:
Inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen hebben Provinciale Staten in 2009 – in aanvulling op het
beleid in Windstreek voor de ‘reguliere’ windturbines – een regeling voor kleine windturbines vastgesteld.
In artikel 9.3.1 is daarom een aparte regeling opgenomen voor deze kleine windturbines.
Kleine windturbines worden nog niet op grote schaal toegepast. Indien dit wel zou gebeuren, kunnen in
het landelijk gebied ongewenste ruimtelijke gevolgen en aantasting van de ruimtelijke kwaliteit optreden.
Daarom staan wij kleine windturbines in het landelijk gebied niet toe.
Op grond van provinciaal beleid zijn kleine windturbines dus, onder voorwaarden, binnen bestaand
stedelijk gebied toegestaan. Dit betekent niet dat dit ook geldt voor onze gemeente. In de
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bestemmingsplannen van onze gemeente is er tot nu toe nog geen regeling opgenomen voor kleine
windturbines, omdat de gemeente hier (nog) geen beleid voor heeft vastgesteld.
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