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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-613920944 (DOS-2012-

0006876)

Contact

W.P.A. Ubachs

070 - 441 7186

wpa.ubachs@pzh.nl

Onderwerp:

Vaststelling partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit windenergie

Advies:

1. De ‘nota van beantwoording en wijzigingen partiële herziening VRM windenergie’ vast te 

stellen.

2. De gewijzigde planMER d.d. 10 oktober 2017 vast te stellen, waarin drie nieuwe 

onderzoekslocaties ten op zichte van het ontwerp zijn opgenomen;

3. Het Statenvoorstel vast te stellen waarmee Provinciale Staten ter vaststelling worden 

voorgelegd:

a. Vast te stellen de partiële herziening van de Visie ruimte en mobiliteit, met 

identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x2006876SV-VA01, alsmede een 

volledige verbeelding daarvan;

b. Vast te stellen de partiële herziening van het Programma ruimte, met 

identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876PR-VA01, alsmede een 

volledige verbeelding daarvan;

c. Vast te stellen de partiële herziening van de Verordening ruimte, met 

identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876VO-VA01, alsmede een 

volledige verbeelding daarvan;

d. Gedeputeerde Staten een ontwerp algemene verklaring van geen bedenkingen als 

bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht te verlenen ten behoeve van 

aanvragen om omgevingsvergunning voor het oprichten van windturbines op de 

lokaties die zijn opgenomen in de hiervoor genoemde partiële herziening van de 

Verordening Ruimte 2014;

4. Te bepalen dat de partiële herziening VRM windenergie na vaststelling door Provinciale 

Staten wordt bekendgemaakt in de Staatscourant;

5. Te bepalen dat de wijzigingen in de Verordening na vaststelling door Provinciale Staten 

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W.P.A. Ubachs Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Murk, PJCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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6. De publiekssamenvatting vast stellen, waarmee een breed publiek wordt geïnformeerd 

over de strekking van het besluit over de partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit 

windenergie;

7. Het persbericht vast te stellen, waarmee de pers wordt geïnformeerd over het besluit 

van Gedeputeerde Staten over de partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit 

windenergie en het proces tot aan besluitvorming in Provinciale Staten. 

Besluit GS:
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de bijlage Nota van 
Beantwoording de passage over Alphen aan den Rijn aan te vullen.

Bijlagen:

1 Statenvoorstel - Vaststelling partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit windenergie - DOS-

2012-0006876

2 Nota van Beantwoording en Wijzigingen partiële herziening VRM Windenergie.

3 PlanMER Partiële herziening VRM Windenergie Zuid-Holland

4 Nota van toelichting partiële herziening VRM Windenergie

5 Partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie 

6 Persbericht

Bijlage 2, 3 en 6 ter inzage en in IBABS 
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1 Toelichting voor het College

In het besluit over de ontwerp-VRM van 14 februari 2017 hebben Gedeputeerde Staten de 

intentie uitgesproken om het voorstel van de gemeenten in de Rotterdamse regio voor de 

locaties te volgen, omdat hiervoor bestuurlijk draagvlak is binnen de gemeenten en realisatie 

van deze locaties meest waarschijnlijk is. Bestuurlijk is met gemeenten in de voormalige 

stadsregio Rotterdam de afspraak gemaakt om het voorstel van de gemeenten aan te vullen 

met geschikte of geschikt te maken locaties in gemeenten die niet zelf met een voorstel zijn 

gekomen.

Zie verder Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader:

Vooralsnog zijn er geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

Juridisch kader:

Tegen de vaststelling van de partiële herziening VRM windenergie staat geen bezwaar of beroep 

open. De herziening treedt in werking na mededeling in de Staatscourant en publicatie in het 

Provinciaal Blad.

Het sluiten van de overeenkomst met een gemeente waarin de provincie afziet van het invullen 

van de bevoegdheid tot coördinatie en besluitvorming voor windparken tussen 5 en 100 MW op 

basis van de Elektriciteitswet 1998, is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Deze 

overeenkomsten worden in een separaat besluit aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Omdat 

enkele locaties nu al (deels) in de VRM als windlocaties zijn aangewezen en omdat de provincie 

wil dat gemeenten snel met locaties aan de slag gaan, zullen enkele overeenkomsten al voor het 

besluit van Provinciale Staten worden gesloten. Het gaat dan om gemeenten die nu al serieus 

werk maken van windenergie.

Provinciale Staten kunnen – als Gedeputeerde Staten vanwege een provinciaal belang 

bevoegd gezag zijn voor een omgevingsvergunning - op basis van artikel 6.5 van het Besluit 

omgevingsrecht een ontwerp algemene verklaring van geen bedenkingen verlenen ten 

behoeve van aanvragen omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan. Dit 

leidt tot een versnelling van de vergunningverlening, omdat Gedeputeerde Staten de 

ontwerp-vergunning samen met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage 

kunnen leggen. Na de zienswijzeperiode informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten 

over de beantwoording van de zienswijzen en vragen Provinciale Staten om een definitieve 

verklaring van geen bedenkingen. Door nu al voor de locaties in de voormalige stadsregio 

Rotterdam zo’n ontwerp-verklaring te vragen aan Provinciale Staten, komen Gedeputeerde 

Staten tegemoet aan de wens van Provinciale Staten om te zoeken naar 

versnellingsmogelijkheden in de eigen procedures waarbij geen concessies worden gedaan 

aan de zorgvuldigheid. Deze procedure is daarmee een alternatieve route in plaats van het 

Provinciaal Inpassingsplan.
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2 Proces

Zie Statenvoorstel.

3 Communicatiestrategie

Het besluit wordt openbaar gemaakt door mededeling hiervan in de Staatscourant en publicatie 

(voor wat betreft de wijzigingen in de Verordening ruimte 2014) in het Provinciaal Blad na 

vaststelling in PS. De indieners van zienswijzen, alsmede alle gemeenten en regio’s worden per 

brief op de hoogte gebracht van de vaststelling en de beantwoording van hun zienswijzen. Het 

voorgenomen besluit is eerder al besproken met de Convenantspartijen in een bijeenkomst van 

de klankbordgroep en in een bestuurlijk overleg.

Naar aanleiding van dit besluit verstuurt de provincie een persbericht, past de informatie op de 

website aan, en verstuurt digitaal een nieuwsbrief. Hiernaast zullen alle betrokken 

contactpersonen bij gemeenten persoonlijk via een ambtelijke mail geïnformeerd worden over het 

persbericht en het proces. 
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