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Eindtermijn

Onderwerp:
Ontwerp partiële herziening VRM Windenergie gewijzigd ontwerp
Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben op 24 januari 2017 een besluit genomen over
het aanwijzen van 23 nieuwe locaties voor windenergie in de regio Rotterdam en twee
locaties in Haaglanden, waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Deze
locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en mobiliteit (VRM)
inzake windenergie.
Dit ontwerp is op 8 februari 2017 besproken in de Statencommissie Ruimte en
Leefomgeving. Naar aanleiding van deze bespreking heeft Gedeputeerde Staten besloten
om het ontwerp aan te passen en de twee locaties A12/Balij en Technopolis in Haaglanden
niet in deze ontwerp-partiële herziening VRM windenergie op te nemen. In vergelijking met
het in de regio Rotterdam gevolgde gebiedsproces, is een brede afweging van deze beide
locaties in regionaal verband onvoldoende gemaakt. Een zorgvuldige bestuurlijke afweging
van deze locaties ten opzichte van andere locaties in dezelfde regio is om die reden niet
goed mogelijk. In de Energieagenda Zuid-Holland is een nieuwe ruimtelijke energiestrategie
aangekondigd. Een herziening van het beleidskader voor windenergie maakt daar deel van
uit. Het op te stellen beleidskader is vooral bedoeld om in de volgende fase de beschikking
te hebben over een beoordelingskader voor toekomstige initiatieven (mede gelet op de
nieuwe Omgevingswet) en zal geen inbreuk doen op de met het Rijk afgesproken
doelstelling van maximaal 735,5 MW.
Op 22 februari wordt het gewijzigd ontwerp besproken in Provinciale Staten. Medio maart
start de inspraakperiode over de 23 locaties in de regio Rotterdam. Gedurende zes weken is
er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de provincie. In deze periode worden
ook informatieavonden in de regio Rotterdam georganiseerd.
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Advies:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Vast te stellen het gewijzigde 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;
Vast te stellen het gewijzigde ontwerp van de partiële herziening van het Programma ruimte
inzake windenergie, met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876PR-OW01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
Vast te stellen het gewijzigde ontwerp van de partiële herziening van de Verordening ruimte
2014 inzake windenergie, met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876VOOW01, alsmede een volledige verbeelding daarvan;
Vast te stellen de gewijzigde Nota van Toelichting bij Ontwerp partiële herziening Visie ruimte
en mobiliteit Windenergie;
Vast te stellen het gewijzigde deel D en samenvatting van het planMER windenergie ten
behoeve van de partiële herziening van visie, programma en verordening;
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de gewijzigde documenten van het
planMER en de ontwerp herziening van de visie, het programma en de verordening ter
kennisname worden aangeboden aan Provinciale Staten.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij dit besluit

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder om de beschrijving van de processen
aan te vullen waar die betrekking heeft op de collegeperiode en op de periode daarna.
Bijlagen:
-

Gewijzigde Nota van Toelichting bij Ontwerp partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit
Windenergie inclusief bijlagen.
Gewijzigde samenvatting en deel D van het PlanMER partiële herziening VRM windenergie
Zuid-Holland inclusief bijlagen.
Gewijzigd Ontwerp partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie
GS brief aan Provinciale Staten
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1 Toelichting voor het College
Zie GS brief aan Provinciale Staten.
Financieel en fiscaal kader:
Het voorliggende besluit heeft geen directe financiële consequenties
Juridisch kader:
Geen bijzonderheden

2 Proces
De gewijzigde documenten worden ter kennisname toegestuurd aan Provinciale Staten. De
commissie heeft in haar vergadering van 8 februari jl. besloten de partiële herziening VRM
Windenergie ter bespreking te agenderen in de vergadering van Provinciale Staten op 22 februari

3 Communicatiestrategie
Geen wijzigingen ten opzichte van besluitnota van 24 januari jl.
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