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Conceptverslag	  klankbordgroep	  herziening	  VRM	  
Datum:	  4	  september	  2017	  
Tijd:	  13.30	  –	  15.30	  uur	  
Locatie:	  Spaceswork,	  Hofplein	  20,	  3032	  AC	  Rotterdam	  
	  
	  
1.	  Opening	  en	  mededelingen	  
De	  voorzitter	  verwelkomt	  iedereen.	  Een	  aantal	  leden	  is	  nieuw	  en	  stelt	  zich	  voor.	  De	  voorzitter	  geeft	  
aan	  dat	  deze	  bijeenkomst	  bedoeld	  is	  als	  informatief,	  opiniërend	  en	  reflectief.	  Wat	  is	  er	  de	  afgelopen	  
maanden	  gebeurd?	  Hoe	  kunnen	  we	  het	  vervolgtraject	  van	  realisering	  verder	  brengen?	  Plus	  hoe	  
kijken	  we	  aan	  tegen	  het	  vervolg	  van	  het	  convenant?	  
	  
2.	  Verslag	  vergadering	  dd.	  13	  februari	  2017	  
Over	  het	  vorige	  verslag	  zijn	  geen	  opmerkingen	  en	  dit	  wordt	  vastgesteld.	  Ook	  zijn	  er	  geen	  andere	  
punten	  naar	  aanleiding	  van	  het	  verslag.	  
	  
3.	  Stand	  van	  zaken	  voorbereiding	  besluitvorming	  Herziening	  VRM	  
Vanuit	  de	  provincie	  wordt	  een	  presentatie	  gegeven	  over	  de	  stand	  van	  zaken.	  14	  februari	  nam	  GS	  een	  
besluit	  over	  het	  ontwerp	  Herziening	  Visie	  Ruimte	  en	  Mobiliteit	  (VRM).	  Hierin	  waren	  23	  locaties	  
opgenomen	  die	  geschikt	  zijn	  of	  geschikt	  te	  maken	  voor	  windenergie	  in	  het	  gebied	  van	  de	  voormalige	  
Stadsregio	  Rotterdam.	  Gemeenten	  zijn	  eerder	  gevraagd	  om	  met	  een	  gezamenlijk	  voorstel	  te	  komen.	  
Deze	  handreiking	  bleek	  op	  dat	  moment	  niet	  voldoende	  om	  te	  kunnen	  voorzien	  in	  een	  aantal	  van	  105	  
MW	  +	  30	  MW	  risicomarge:	  vandaar	  dat	  is	  besloten	  alle	  23	  locaties	  ter	  inzage	  te	  leggen	  waaronder	  de	  
locaties	  die	  gemeenten	  hebben	  aangedragen.	  
	  
Uitgangspunten	  	  
Er	  zijn	  al	  locaties	  in	  uitvoering	  voor	  45	  MW.	  Daarnaast	  worden	  nog	  locaties	  voor	  105	  MW	  gezocht	  +	  
een	  risicomarge	  van	  30	  MW	  om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  we	  het	  doel	  van	  150	  MW	  halen.	  Belangrijk	  
daarbij	  is	  het	  bestuurlijk	  draagvlak	  bij	  B&W	  en	  gemeenteraden	  voor	  de	  locaties.	  We	  doen	  dit	  proces	  
daarom	  samen	  met	  gemeenten.	  	  
	  
Stand	  van	  zaken	  
Het	  Ontwerp	  VRM	  en	  planMER	  hebben	  van	  17	  maart	  t/m	  27	  april	  ter	  inzage	  gelegen.	  Er	  zijn	  6	  
inloopavonden	  georganiseerd	  met	  in	  totaal	  meer	  dan	  500	  bezoekers.	  Dit	  heeft	  geresulteerd	  in	  388	  
unieke	  zienswijzen	  en	  een	  totaal	  van	  2000	  (incl.	  aantal	  handtekeningacties).	  De	  provincie	  is	  nu	  bezig	  
met	  het	  verwerken	  van	  alle	  zienswijzen	  voor	  besluitvorming	  in	  GS	  en	  PS.	  Donderdag	  7	  september	  is	  
hierover	  een	  voorbereidend	  bestuurlijk	  overleg.	  
De	  issues	  uit	  de	  zienswijzen	  die	  tot	  aanpassingen	  hebben	  geleid,	  gingen	  over:	  

•   Ruimtelijke	  ontwikkelingen	  die	  niet	  in	  PlanMER	  stonden,	  zoals	  woningbouw,	  campings	  
•   Cumulatie	  van	  geluid	  
•   Kleine	  aanpassingen,	  ambtshalve	  	  
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De	  PlanMER	  is	  daardoor	  op	  onderdelen	  aangepast.	  Dit	  heeft	  overigens	  niet	  geleid	  tot	  een	  andere	  
beoordeling	  van	  milieueffecten.	  
	  
Planning	  besluitvorming	  

•   GS	  neemt	  10	  oktober	  een	  besluit,	  o.a.	  op	  basis	  van	  de	  ingediende	  zienswijzen	  
•   PS	  houdt	  15	  november	  2017	  een	  aantal	  hoorzittingen	  om	  haar	  zienswijze	  te	  kunnen	  bepalen	  
•   29	  november	  staat	  het	  op	  de	  agenda	  van	  de	  Statencommissie	  Ruimte	  en	  Leefomgeving	  
•   20	  december	  neemt	  PS	  een	  besluit	  
•   Streven	  om	  in	  december	  2017	  de	  overeenkomsten	  te	  ondertekenen	  
•   Januari	  2018	  is	  de	  start	  uitvoering	  

	  
Locaties	  
Op	  basis	  van	  de	  ingediende	  zienswijzen	  zijn	  de	  volgende	  locaties	  geselecteerd:	  

•	  N57	  Noord	  
•	  N57	  Entree	  Zuid	  
•	  Haringvlietdam	  Noord	  
•	  Stormpolder	  
•	  Prisma/Bleizo	  en	  Overbuurtsche	  polder	  
•	  Maassluis/Oeverbos	  
•	  Vaanplein	  
•	  Distripark	  Eemhaven	  
•	  Beneluxplein	  
•	  Oost	  	  
•	  Hartel	  Oost	  en	  Plaatweg	  
•	  Poort	  van	  Charlois	  
•	  Verlenging	  Nieuwe	  Waterweg/Stenaterrein	  
•	  Rozenburg	  Landtong	  incl.	  verlenging	  
•	  Beneluxtunnel	  
•	  Het	  Scheur	  
•	  Noordzeeboulevard	  

Gemeenten	  die	  niet	  met	  een	  handreiking	  zijn	  gekomen,	  krijgen	  door	  de	  provincie	  locaties	  
aangewezen	  die	  geschikt	  of	  geschikt	  te	  maken	  zijn	  voor	  windenergie.	  
	  
Vanuit	  de	  klankbordgroep	  wordt	  erop	  gewezen	  om	  de	  juiste	  locatienamen	  consequent	  te	  gebruiken.	  
Er	  staan	  nu	  locaties	  tussen	  die	  tot	  verwarring	  kunnen	  leiden	  (Haringvlietdam	  Noord,	  Maassluis	  
Oeverbos,	  Hartel	  Oost	  en	  Plaatweg).	  De	  provincie	  gaat	  hiernaar	  kijken,	  maar	  moet	  wel	  de	  
naamgeving	  aanhouden	  zoals	  in	  de	  zienswijzen	  is	  gebruikt.	  
	  
De	  provincie	  verwacht	  het	  met	  deze	  locaties	  te	  kunnen	  redden.	  Er	  is	  een	  minimale	  risicomarge	  die	  
voldoende	  kan	  zijn	  als	  er	  ook	  een	  gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  realisatie	  wordt	  
genomen.	  	  
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Als	  de	  150	  MW	  niet	  wordt	  gehaald,	  dan	  gaan	  we	  met	  de	  convenantspartners	  weer	  naar	  andere	  
locaties	  kijken.	  Het	  aantal	  turbines	  per	  locatie	  staat	  niet	  op	  voorhand	  vast.	  Voor	  de	  meeste	  locaties	  
zal	  er	  nog	  verder	  onderzoek	  nodig	  zijn	  om	  meer	  exact	  te	  bepalen	  wat	  de	  mogelijkheden	  zijn	  voor	  
plaatsing	  van	  turbines.	  De	  provincie	  wijst	  locaties	  aan	  in	  VRM,	  daarna	  is	  het	  aan	  gemeenten	  en	  
ontwikkelaars	  die	  op	  de	  locaties	  aan	  de	  slag	  willen.	  Vanuit	  de	  klankbordgroep	  wordt	  de	  suggestie	  
meegegeven	  om	  maximale	  flexibiliteit	  in	  te	  bouwen.	  Probeer	  in	  de	  overeenkomsten	  tussen	  provincie	  
en	  gemeente	  ruimte	  te	  houden	  voor	  flexibiliteit	  en	  marges	  op	  locatie,	  of	  technische	  oplossingen	  op	  
gemeenteniveau.	  
	  
De	  vraag	  is:	  hoe	  voorkom	  je	  dat	  een	  gemeente	  niet	  de	  afgesproken	  MW	  behaalt	  en	  daardoor	  de	  
andere	  gemeenten	  met	  een	  oplossing	  moeten	  komen?	  Wie	  al	  een	  flink	  aandeel	  heeft	  in	  de	  
handreiking	  wil	  niet	  nog	  meer	  hoeven	  oplossen.	  De	  provincie	  geeft	  aan	  dat	  het	  aan	  de	  partners	  uit	  
het	  convenant	  is	  om	  gezamenlijk	  naar	  een	  oplossing	  te	  zoeken	  om	  toch	  die	  gemeenschappelijke	  
doelstelling	  te	  behalen.	  Daarbij	  geldt	  een	  extra	  inspanningsverplichting	  voor	  wie	  niet	  kan	  leveren.	  
Gemeenten	  moeten	  dan	  zelf	  met	  alternatieven	  komen.	  Algemeen	  geldt:	  

•   Verordening	  in	  de	  VRM	  wijst	  alleen	  gebieden	  aan.	  In	  het	  Programma	  ruimte	  staat	  alleen	  een	  
indicatie	  over	  het	  aantal	  MW;	  

•   Daarnaast	  hebben	  de	  partijen	  met	  elkaar	  een	  convenant	  afgesloten:	  doel	  150	  MW.	  Vanuit	  
die	  gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  willen	  we	  deze	  opgave	  realiseren,	  dat	  is	  de	  afspraak.	  
Dat	  geldt	  ook	  voor	  gemeenten	  die	  nu	  geen	  verantwoordelijkheid	  hebben	  genomen.	  

	  
4.   Vooruitblik	  projectrealisatie	  
De	  uitvoering	  /realisatie	  ligt	  bij	  de	  gemeente,	  want	  daar	  kan	  lokale	  belangenafweging	  plaatsvinden.	  
Dat	  is	  de	  leidraad.	  De	  vraag	  is:	  weet	  iedereen	  wat	  hij/zij	  moet	  doen	  als	  PS	  het	  besluit	  heeft	  genomen	  
om	  de	  realisatiefase	  op	  te	  pakken?	  Alliantie	  Duurzaam	  Rijnmond	  heeft	  een	  bijeenkomst	  
georganiseerd	  op	  4	  april	  naar	  aanleiding	  van	  signalen	  over:	  hoe	  gaat	  het	  verder	  in	  de	  realisatiefase?	  
De	  opkomst	  was	  echter	  minder	  dan	  verwacht.	  Er	  kwamen	  2	  issues	  naar	  voren:	  	  

•   Hoe	  geef	  je	  vorm	  aan	  participatie	  bij	  realisatie?	  
•   Van	  welk	  beleidskader	  ga	  je	  uit?	  

	  
Er	  is	  algemeen	  behoefte	  aan	  extra	  ondersteuning,	  zo	  blijkt.	  Drie	  gemeenten	  (R’dam,	  Krimpen	  ad	  
IJssel,	  Nissewaard)	  doen	  mee	  aan	  een	  pilot	  van	  de	  VNG.	  Ook	  komt	  er	  waarschijnlijk	  iemand	  
beschikbaar	  vanuit	  RVO	  voor	  1,5	  jaar:	  daar	  kan	  iedereen	  terecht	  met	  vragen	  over	  de	  realisatiefase.	  
Daarnaast	  werkt	  NLVOW	  aan	  een	  toolkit	  voor	  het	  laten	  participeren	  van	  omwonenden	  
(procesparticipatie,	  dus	  niet	  in	  financiële	  zin)	  bij	  realisatie	  op	  basis	  van	  eigen	  ervaringen.	  Vlaardingen	  
heeft	  al	  een	  beleidskader.	  Voorne	  Putten	  heeft	  zelf	  (regionaal)	  initiatief	  genomen	  tot	  het	  opstellen	  
van	  een	  beleidskader,	  en	  hebben	  daarbij	  gekeken	  naar	  het	  beleidskader	  van	  R’dam	  en	  Vlaardingen.	  
Maar	  niet	  alle	  gemeenten	  zijn	  zover.	  Belangrijk	  is	  om	  als	  gemeente	  de	  regie	  te	  pakken	  en	  nu	  actie	  te	  
ondernemen.	  Begin	  tijdig,	  informeer	  en	  betrek	  bewoners,	  leer	  van	  elkaar.	  Zoek	  elkaar	  op!	  Ga	  in	  
gesprek	  over	  grondposities	  met	  lokale	  partijen.	  RVO	  bereidt	  een	  training	  omgevingsmanagement	  bij	  
windenergie	  voor,	  die	  daarbij	  kan	  helpen.	  
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Veel	  gemeenten	  zijn	  al	  bezig,	  in	  verschillende	  fasen.	  Via	  het	  bestuurlijk	  overleg	  kunnen	  gemeenten	  
aan	  de	  Alliantie	  extra	  ondersteuning	  vragen.	  Nu	  zit	  ondersteuning	  nog	  niet	  in	  de	  portefeuille	  van	  de	  
Alliantie.	  
	  
5.	  Samenwerking	  convenantspartijen	  heden-‐	  2020	  
We	  gaan	  een	  nieuwe	  fase	  in:	  de	  provincie	  verwacht	  dat	  de	  gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  blijft	  
bestaan.	  Uitvoeringskwesties	  leiden	  straks	  mogelijk	  ook	  tot	  overleg	  tussen	  convenantspartners.	  Het	  
voorstel,	  na	  een	  korte	  discussie,	  is	  om	  een	  klein	  groepje	  vertegenwoordigers	  van	  de	  
convenantspartners	  een	  voorstel	  te	  laten	  doen	  of,	  en	  zo	  ja	  hoe	  de	  tekst	  in	  het	  convenant	  aanpassing	  
en	  actualisatie	  behoeft.	  Een	  optie	  is	  om	  een	  addendum	  met	  uitvoeringsafspraken	  aan	  het	  convenant	  
toe	  te	  voegen.	  Als	  je	  dit	  voor	  eind	  van	  het	  jaar	  doet,	  dan	  ben	  je	  klaar	  voor	  de	  volgende	  fase.	  
Daarnaast	  wordt	  de	  uitvoeringsovereenkomst	  voorbereid	  tussen	  individuele	  gemeenten	  en	  de	  
provincie	  ten	  aanzien	  van	  de	  locatie(s)	  in	  die	  gemeente,	  waarin	  met	  name	  de	  bestuurlijke	  
rolverdeling	  wordt	  geregeld.	  De	  provincie	  is	  trekker	  hiervan,	  inzet	  is	  om	  deze	  overeenkomsten	  zo	  
snel	  mogelijk	  na	  besluitvorming	  aan	  te	  gaan.	  	  
	  
6.	  Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt/rondvraag	  
Komt	  er	  voor	  GS	  van	  10	  oktober	  een	  persbericht?	  De	  provincie	  bevestigt	  dit,	  onder	  embargo.	  
	  
7.	  Sluiting	  
Het	  is	  nog	  onzeker	  of	  deze	  klankbordgroep	  verder	  gaat.	  Mocht	  dat	  niet	  het	  geval	  zijn,	  dan	  bedankt	  de	  
voorzitter	  alle	  deelnemers	  voor	  de	  samenwerking!	  
	  

	  
Kijk	  ook	  op	  www.zuid-‐holland.nl/locatieswindenergie	  	  voor	  relevante	  info	  en	  stukken	  die	  al	  door	  GS	  
zijn	  vastgesteld.	  
	  


