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Eindtermijn

Onderwerp:
Ontwerp partiële herziening VRM windenergie

Publiekssamenvatting:
Gedeputeerde Staten (GS) stellen 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en twee locaties in
Haaglanden voor waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Voor de
Rotterdamse regio gaat het om een potentieel van 60 windturbines van circa 180 MW
(Megawatt); de locaties in Haaglanden zijn goed voor vijf windturbines met een potentieel van
circa 8,4 MW. Deze locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en
Mobiliteit (VRM).
Na een inspraakperiode in het voorjaar van 2017 maken Provinciale Staten (PS) na de zomer van
2017 een keuze en wijzen zij de locaties definitief aan. Deze locaties zijn onderdeel van de
afspraak met het Rijk om in 2020 735,5 MW windenergie te realiseren. De gemeenten in de
voormalige stadsregio Rotterdam werken aan een eigen voorstel voor windlocaties met mogelijk
nog nieuwe locaties. GS hebben de intentie om de locaties waaraan de gemeenten willen
meewerken als basis te nemen voor de uiteindelijke partiële wijziging VRM, mits deze voldoende
capaciteit aan windenergie opleveren.
Advies:
1. Vast te stellen het ontwerp van de partiële herziening van de Visie ruimte en mobiliteit inzake
windenergie, met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x2006876SV-OW01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
2. Vast te stellen het ontwerp van de partiële herziening van het Programma ruimte inzake
windenergie, met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876PR-OW01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
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3.

Vast te stellen het ontwerp van de partiële herziening van de Verordening ruimte 2014 inzake
windenergie, met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876VO-OW01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
4. Vast te stellen de Nota van Toelichting bij Ontwerp partiële herziening Visie ruimte en
mobiliteit Windenergie;
5. Vast te stellen het planMER windenergie ten behoeve van de partiële herziening van visie,
programma en verordening;
6. Kennis te hebben genomen van het advies van de DCMR (bevoegd gezag m.e.r. voor de
provincie) ten behoeve van GS-besluit over vaststelling planMER bij partiële herziening VRM
windenergie;
7. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het planMER en de ontwerp
herziening van de visie, het programma en de verordening ter kennisname worden
aangeboden aan Provinciale Staten.
8. Ter inzage te leggen van het planMER en de ontwerp herziening van de visie, het
programma en de verordening, na bespreking hiervan in de commissie Ruimte en
Leefomgeving.
9. Vast te stellen de publiekssamenvatting en het persbericht bij dit besluit.
10. De intentie uit te spreken om in het kader van de definitieve vaststelling van de partiële
herziening windenergie van de VRM, na kennisneming van de ingediende zienswijzen,
alleen die locaties windenergie ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten die
passen binnen de door de gemeenten van de voormalige stadsregio Rotterdam gezamenlijk
vastgestelde handreiking, mits de gemeenteraden geconsulteerd zijn over de handreiking en
deze voldoende zicht biedt op het tijdig realiseren van de met de gemeenten in het
convenant windenergie stadsregio Rotterdam afgesproken opgave.
11. Geheimhouding op te leggen op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet ten
aanzien van de informatie over het besluit onder nummer 1 tot en met 10 en de daaraan ten
grondslag liggende documenten, zodat openbaarmaking hiervan ingevolge art. 10, tweede
lid, onder f Wet openbaarheid van bestuur achterwege dient te blijven, en de geheimhouding
op te heffen op donderdag 26 januari 2017 om 13.00, het moment waarop de betrokken
gedeputeerden dit besluit toelichten in een persgesprek.
Besluit GS: vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder voor het verwerken van
ondergeschikte punten als gevolg van de reactie van de DCMR en het aanpassen van het
persbericht.
Bijlagen:
1

3

Nota van Toelichting bij Ontwerp partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie
inclusief (1A) adviezen klankbordgroepen en (1B) tussentijdsadvies Commissie m.e.r. (1A en
1B ter inzage en integraal op Ibabs)
PlanMER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland (delen A t/m D en bijlagen E t/m
H) (ter inzake en integraal op Ibabs)
PlanMER samenvatting met twee bijlagen

4
5
6

Ontwerp partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie
GS-brief aan Provincie Staten
Handreiking locaties windenergie gemeenten stadsregio inclusief kaartbijlage

2
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7

Heritage Impact Assessment Ridderkerk-Donkersloot, bureau Land-id.(ter inzage en
integraal op Ibabs)
8 Landschapsstudie samenhang locaties Heinenoord – Oude Maas, bureau Vista (ter inzage
en integraal op Ibabs)
9 Persbericht
10 Advies van de DCMR ten behoeve van GS-besluit over vaststelling planMER bij partiële
herziening VRM windenergie en bijbehorende nota van toelichting (dit wordt nagezonden)
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1 Toelichting voor het College
Op 15 november 2016 heeft het college gesproken over de op te nemen set aan locaties in de
ontwerp-partiële herziening VRM windenergie. De voorkeur is uitgesproken voor een door de
gemeenten zelf gedragen set aan locaties die voldoende is voor het bereiken van de in het
convenant afgesproken opgave.
Op 18 november is de eerste handreiking die de gemeenten hebben gedaan besproken met de
bestuurders uit de regio. Daar is gezamenlijk geconstateerd dat de ingediende handreiking niet
door alle gemeenten is onderschreven en nog onvoldoende locaties biedt om aan de opgave te
kunnen voldoen. In een brief van 29 november 2016 zijn de gemeenten opgeroepen om te komen
tot een gezamenlijke handreiking die voldoet.
Op 20 december 2016 is de aangepaste handreiking per brief ontvangen. Geconstateerd wordt
dat deze handreiking nog niet optelt tot het benodigde aantal MW windenergie, inclusief een
risicomarge van minimaal 30, om te voldoen aan de doelen uit het convenant stadsregio.
Bovendien hebben bij de meeste gemeenten de raden nog geen standpunt bepaald over de
handreiking. Ook heeft een aantal gemeenten er (vooralsnog) voor gekozen geen bijdrage te
leveren aan de handreiking. Het thans uitsluitend opnemen van de locaties uit de huidige
handreiking draagt het risico in zich dat locaties worden aangewezen die samen niet voldoen aan
de doelstelling en niet voldoende zijn besproken met de raden. Ook is het niet wenselijk om
locaties die nu niet worden meegenomen in de terinzagelegging in een later stadium (na
vaststelling en publicatie door Gedeputeerde Staten van het ontwerp) toe te voegen aan de
definitieve partiële herziening VRM windenergie.
Het heeft de sterke voorkeur van Gedeputeerde Staten om het voorkeursalternatief voor de VRM
zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de inbreng van de gemeenten. Dit vanuit overwegingen
van (bestuurlijk) draagvlak en omdat verwacht wordt dat dit een snellere realisatie van de aan te
wijzen locaties bevordert.
Om dit doel te bereiken stellen wij, nu de handreiking nog niet geheel voldoet, het volgende
proces voor:
-

-

-

In de ontwerp-partiële herziening VRM windenergie wordt de set aan locaties opgenomen
die op basis van het planMER geschikt danwel geschikt te maken zijn voor windenergie
en die tevens voldoen aan de randvoorwaarden van de plaatsingsvisie windenergie in de
VRM. De genoemde set locaties is ruim voldoende om de doelstelling te halen (telt op tot
ca. 185 MW) en is bovendien op geschiktheid getoetst in het planMER; dit biedt aan
Provinciale Staten de mogelijkheid om bij de vaststelling van de partiële herziening VRM
Windenergie nog locaties te schrappen.
Nagenoeg alle door de gemeenten aangedragen locaties in de handreiking maken deel
uit van deze set locaties.
Het toevoegen van locaties die niet in het planMER zijn onderzocht is niet mogelijk,
behoudens de afspraak met Provinciale Staten dat gemeenten op basis van eigen
onderzoek (kwalitatief gelijk aan het planMER-onderzoek) en een omgevingsproces
vergelijkbaar aan dat van de provincie bij deze partiële herziening VRM, nog locaties
kunnen inbrengen in de periode dat het ontwerp ter inzage ligt.
Op basis van de zienswijzen van de gemeenten en anderen ontstaat een beeld van het
maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor de locaties. Gedeputeerde Staten doen op
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basis hiervan, en gehoord hebbende de visie van Provinciale Staten, in de zomer van
2017, een definitief voorstel voor locaties.
Toelichting op de set aan locaties die thans in de ontwerp-partiële herziening VRM
Windenergie is opgenomen.
Zie GS brief aan Provinciale Staten.
Advies DCMR over planMER
De DCMR vervult de rol van bevoegd gezag m.e.r. voor de provincie Zuid-Holland. In deze rol
geeft de DCMR Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten advies over de mate waarin het
planMER het besluit onderbouwt. Het advies van de DCMR zal als nazending aan de stukken
worden toegevoegd. De adviezen van de DCMR over eventueel benodigde verbeterpunten op het
planMER worden verwerkt in het planMER voordat advies wordt aangevraagd bij de Commissie
m.e.r. Dit advies wordt, zoals gebruikelijk, na afloop van de zienswijzeperiode aangevraagd.
Financieel en fiscaal kader:
Het voorliggende besluit heeft geen directe financiële consequenties. Wel zullen kosten gemaakt
gaan worden voor het ter inzage leggen van dit besluit, het informeren van omwonenden, en de
administratieve verwerking van de zienswijzen. Deze kosten zullen worden vastgelegd in het
kader van de opdrachtverlening voor deze werkzaamheden.
Juridisch kader:
Geen bijzonderheden.
Het voorstel bevat het advies om geheimhouding op te leggen op grond van art. 55, eerste lid,
van de Provinciewet ten aanzien van de informatie over het besluit onder nummer 1 tot en met 10
en de daaraan ten grondslag liggende documenten, zodat openbaarmaking hiervan ingevolge art.
10, tweede lid, onder f Wet openbaarheid van bestuur achterwege dient te blijven, en de
geheimhouding op te heffen op donderdag 26 januari 13.00, het moment waarop betrokken
gedeputeerden dit besluit toelichten in een persgesprek. Dit voorstel is opgenomen omdat op
deze wijze dit complexe besluit op een eenduidige wijze wordt gecommuniceerd en toegelicht, en
te voorkomen dat het besluit voortijdig openbaar wordt gemaakt.

2 Proces
Zie GS brief aan Provinciale Staten.

3 Communicatiestrategie
Het besluit van Gedeputeerde Staten wordt actief gecommuniceerd met de volgende stappen:
1
2

Er zal een persbericht worden verstuurd en achtergronden worden toegelicht in een
persgesprek op donderdag 26 januari.
Voorafgaande aan de ter inzagelegging wordt een publicatie geplaatst in de
Staatscourant en enkele huis aan huisbladen.
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3
4
5
6
7

Alle gemeenten, regio’s, waterschappen en wettelijk adviseurs worden geïnformeerd over
de ter inzage legging.
Voorafgaand aan de terinzage legging wordt een publiekssamenvatting/leeswijzer
opgesteld.
Er wordt een nieuwsbrief opgesteld. Deze wordt op de website geplaatst en verstuurd
aan de organisaties en personen die zich hiervoor hebben aangemeld.
Gedurende de inzage termijn worden openbaar toegankelijke informatieavonden
georganiseerd
Bijeenkomsten met de klankbordgroepen.
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