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Intentieverklaring en plan van aanpak verkenning OER A15-A38

Advies

1. Aan te gaan de intentieverklaring verkenning OER A15/A38 met Rijkswaterstaat, gemeente

Rotterdam, gemeente Ridderkerk, gemeente Barendrecht, gemeente Albrandswaard en gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht 

2. Vast te stellen Plan van aanpak verkenning OER A15/A38

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring verkenning OER A15/A38

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldig besluitvorming door Gedeputeerde Staten,

bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan

gedeputeerde Potjer, om de intentieverklaring verkenning OER A15/A38 te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

 20221214 Intentieverklaring OER A15A38
 20221110 Plan van aanpak verkenning OER A15
 Machtiging intentieverklaring verkenning OER A15-A38
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1 Toelichting voor het College

Hernieuwbare opwek langs infrastructuur is een belangrijk onderdeel van de zoekgebieden en

daarmee de doelstellingen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag. De

uitwerking van dit type zoekgebied (langs grootschalige infrastructuur) loopt mee met het

programma OER. Met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) stelt de Rijksoverheid

eigen gronden ter beschikking aan projectontwikkelaars voor de realisatie van duurzame

energieprojecten. Het OER-traject A15/A38 is gericht op duurzame opwekking van zonne-energie op

en langs de tracés A15, van de Tweede Maasvlakte tot aan de tunnel onder de Noord bij Ridderkerk

en de A38. Het gaat over rijksgronden, gronden van de RES-partijen van de regio Rotterdam Den

Haag (waaronder de provincie) en mogelijk ook gronden van derden.

De voorverkenning van het OER-tracé A15/A38 is inmiddels afgerond en een eindrapportage

opgesteld. De conclusie is dat er voldoende potentie voor hernieuwbare opwek is geïdentificeerd en

dat verder onderzoek nodig is om de concrete kansen voor energieopwekking langs de A15-A38 te

verkennen. Om commitment te krijgen voor deze verkenning is een intentieverklaring opgesteld en

een plan van aanpak gemaakt, dat gaat worden besproken in de (nog op te richten) stuurgroep.

Daarnaast worden beide documenten langs de colleges van de betrokken gemeenten en provincie

gebracht. 

Voorliggende intentieverklaring heeft als doel te verklaren dat alle deelnemende partijen (waaronder

de provincie), naar aanleiding van de voorverkenning A15-A38, gezamenlijk nader verkennen of de

geïdentificeerde zoeklocaties uit de voorverkenning langs de A15-A38 geschikt zijn voor de realisatie

van hernieuwbare energieopwekking met zonnepanelen. Het plan van aanpak beschrijft de aanpak

voor de verkenningsfase van het project, inclusief tijdsplanning en mijlpalen (waaronder ‘go/no-go’

momenten).

GS wordt gevraagd te besluiten tot ondertekening van de intentieverklaring en het plan van aanpak

vast te stellen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma : Ambitie 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Deze intentieverklaring is bedoeld om commitment te krijgen voor de nadere verkenning van het

OER-traject A15/A38 en is juridisch niet afdwingbaar. 

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven

machtiging wordt Berend Potjer, gedeputeerde van energie, natuur, omgevingswet en

communicatie, gemachtigd om de intentieverklaring namens de provincie te ondertekenen.

2 Voorafgaande besluitvorming

Het zoekgebied A15/A38 is het eerste tracé in de provincie dat is opgenomen in het OER-programma.

Het tracé is op 14 juli 2021 officieel aangemeld bij het OER-programma en op 23 juli 2021

opgenomen in het programma OER. 
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3 Proces

De verkenning voor dit tracé start op het moment dat de intentieverklaring door de betrokken

partijen is ondertekend en het plan van aanpak is vastgesteld. 

De volgende geplande mijlpalen zijn een besluit over de mate van voorbereiding en bevoegd gezag

(Q2 2023) en een ‘go/no go’ voor de vervolgfase (Q4 2023). Voor een gedetailleerde planning, zie

tabel 4 in het plan van aanpak (pagina 12). 

4 Participatie en rolneming

De provincie neemt deel aan de werkgroep en stuurgroep van het project OER A15/A38 en zal, als

besloten wordt tot ondertekening van de intentieverklaring, deelnemen aan de verkenning.

Volgens de typeringen in de participatienotie is deze vorm van participatie ‘samenspel’. De provincie

en betrokken partijen, in dit geval andere overheden, bepalen samen de doelen in een gelijkwaardige

samenwerking. Elke partij beslist over eigen inzet.

5 Communicatiestrategie

In afstemming met de partners wordt gekeken of en hoe er wordt gecommuniceerd.


