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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-596991817 (DOS-2017-

0004626)

Contact

T. de Vries - van Kalsbeek

070 - 441 63 81

t.de.vries@pzh.nl

Onderwerp:

Ontheffing Verordening ruimte 2014 Windpark Oude Maas.

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om ontheffing te verlenen van de regels 

van de Verordening ruimte 2014 voor het toestaan van een windturbine binnen het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN).

De gemeente Binnenmaas heeft een bestemmingsplan in voorbereiding voor Windpark Oude 

Maas, in de noordrand van de Hoeksche Waard. Eén van de vijf windturbines is beoogd in een 

natuurgebied dat deel uitmaakt van het NNN. Dit is in strijd met de verordening ruimte (artikel 

2.3.2 lid 1) en is alleen mogelijk met een ontheffing. Negatieve effecten op de kenmerken en 

waarden van de natuur en verlies van oppervlakte zullen worden gecompenseerd door op een 

nieuwe plek natuur te realiseren. De manier waarop dit gebeurt moet de gemeente Binnenmaas 

uitwerken in een compensatieplan dat bij het ontwerp bestemmingsplan ter inzage moet worden 

gelegd. 

Gezien het belang van de windopgave en het feit dat de negatieve effecten van het windpark op 

het NNN zullen worden gecompenseerd, stemmen Gedeputeerde Staten in met het 

ontheffingsverzoek van de gemeente. 

Advies:

1. De gevraagde ontheffing te verlenen van artikel 2.3.2 lid 1 van de Verordening ruimte 

2014 ten behoeve van het plaatsen van een windturbine in het NNN en deze bekend te 

maken door deze door middel van bijgevoegde brief aan de gemeente Binnenmaas toe 

te zenden;

2. Aan deze ontheffing de volgende voorwaarde te verbinden:

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: T. de Vries - van Kalsbeek Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Murk, PJCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 30 mei 2017 30 mei 2017

PZH-2017-596991817 dd. 30-05-2017



2/3

Het opstellen van een compensatieplan dat voldoet aan de beleidsregel ‘Compensatie, 

natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland 2013’en deze bij het ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage te leggen;

3. Vast te stellen de GS-brief voor Provinciale Staten waarin zij worden geïnformeerd over 

de verleende ontheffing, conform de ‘Protocolafspraken met betrekking tot de Wro 

bevoegdheden van PS en GS’;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verleende ontheffing en deze te 

publiceren nadat de ontheffing is besproken in de commissie R&L of na afloop van de 

voorhangprocedure waarbij minder dan twee fracties aanleiding zagen de ontheffing te

agenderen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform  advies

Bijlagen:
- Brief aan gemeente Binnenmaas met ontheffing ex art 3.2 Vr 2014 t.b.v. Windpark Oude Maas;

- GS-brief waarmee PS worden geïnformeerd over het voornemen van GS om ontheffing te 

verlenen;

- E-formulier waarin de gemeente Binnenmaas verzoekt om ontheffing van de Verordening ruimte 

2014 voor het plaatsen van de windturbine binnen de NNN.
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1 Toelichting voor het College

Zie de motivering in de te verlenen ontheffing.

Financieel en fiscaal kader:

Geen bijzonderheden

Juridisch kader:

De ontheffing is gebaseerd op artikel 3.2 van de Verordening ruimte 2014, waarin de in artikel 

4.1a van de Wet ruimtelijke ordening opgenomen criteria op grond waarvan ontheffing kan 

worden verleend, zijn overgenomen. In het besluit wordt gemotiveerd waarom in dit geval aan die 

criteria wordt voldaan. Provinciale Staten worden geïnformeerd door middel van een brief. Op 

grond van de Protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS kunnen 

eventuele reacties van Provinciale Staten leiden tot heroverweging van de verleende ontheffing.

2 Proces

Om het windpark te kunnen realiseren, dient subsidie aangevraagd te worden. Om hiervoor in 

aanmerking te kunnen komen, moet in september 2017 het bestemmingsplan worden 

vastgesteld. Uitgaande van die planning, moet het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk 19 juni 2017 

ter inzage worden gelegd. Op 7 juni 2017 is de laatste vergadering van de Commissie Ruimte & 

Leefomgeving voor het zomerreces waarin een ontheffing eventueel nog aan de orde kan komen. 

Na verlening van de ontheffing hebben PS volgens afspraak 10 werkdagen om de verleende 

ontheffing desgewenst te agenderen in de commissie Ruimte & Leefomgeving. Met het GS-

besluit op 30 mei 2017 kan de gebruikelijke termijn van 10 dagen dus niet in acht worden 

genomen. De ontheffing wordt echter niet verzonden of anderszins bekend gemaakt, voordat 

deze termijn is verstreken.

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden
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