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Wij hebben op 30 mei 2017 ontheffing verleend van artikel 2.3.2, lid 1 van de Verordening ruimte 

2014 ten behoeve van het plaatsen van één van de windturbines van windpark Oude Maas

binnen het Natuurnetwerk Nederland. Het betreft een locatie binnen de aangewezen 

windlocaties. 

Op grond van de ‘Protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS’ 

vindt deze besluitvorming plaats onder voorbehoud dat de reacties uit Provinciale Staten geen 

aanleiding geven tot heroverweging van voorgenoemd besluit. 

Op grond van de ‘Protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en 

GS’ bieden wij u de gelegenheid om te reageren op de ontheffing en de onderliggende 

stukken. U kunt vervolgens bezien of er volgens u aanleiding is om deze te bespreken. De 

ontheffing wordt niet verzonden of anderszins bekend gemaakt, voordat wij uw (eventuele) 

reactie binnen de onderstaande termijn hebben ontvangen.

Volgens de afspraken geldt hiervoor een periode van tien dagen. Deze ontheffing betreft een 

urgente kwestie. Met het oog op het verkrijgen van de SDE+ subsidie en daarmee de 

haalbaarheid van dit windplan, is het niet wenselijk deze ontheffing uit te stellen tot na het 

zomerreces. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient de gemeente volgens planning 

op 19 juni 2017 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. 

Dit betekent dat u na ontvangst van de stukken nog slechts enkele dagen heeft om aan te geven 

of u deze ontheffing wilt bespreken in de commissie Ruimte en Leefomgeving op 7 juni 2017. Er 
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dienen minstens twee fracties te zijn die dit kenbaar hebben gemaakt voordat de ontheffing wordt 

geagendeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Ontheffing ex art 3.2 Vr 2014 t.b.v. Windpark Oude Maas

- E-formulier tbv ontheffing Windpark Oude Maas 
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