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Onderwerp

Voortgangsbrief windenergie 2017.

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om in 2020 een opgesteld vermogen 

windenergie van 735,5 MW planologisch mogelijk te maken.

In de Voortgangsbrief windenergie 2017 beschrijft het college van Gedeputeerde Staten de 

voortgang van de realisatie van de opgave voor windenergie in 2017 en biedt een doorkijk naar 

de uitvoering in de komende jaren. In de Voortgangsbrief spreekt het college de verwachting uit 

dat het afgesproken vermogen aan windenergie zal worden gerealiseerd, maar dat daar 1 à 2 

jaar meer tijd voor nodig zal zijn.  

Advies
1. De Voortgangsbrief windenergie 2017 aan Provinciale Staten vast te stellen.
2. De publiekssamenvatting over de Voortgangsbrief windenergie 2017vast te stellen.

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting (eerste zin) “te realiseren” te wijzigen in: “planologisch mogelijk te maken”.

Bijlagen
- Voortgangsbrief windenergie 2017.
- Bijlage bij Voortgangsbrief windenergie 2017, kwantitatieve informatie.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar mr. J.B. Geerders Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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1 Toelichting voor het College

In de Voortgangsbrief windenergie 2017 wordt aan Provinciale Stante inzicht gegeven in de 

voortgang van de windopgave in een aantal belangrijke deelgebieden.  Conclusie is dat de 

realisatie goed vordert, maar dat voor de afronding van de taakstelling nog 1 à 2 jaar extra nodig 

zal zijn. Dit, onder meer, vanwege belemmeringen in wet- en regelgeving en de tijd die nodig is 

om draagvlak te verwerven.  

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden

Juridisch kader

De afspraak met Rijk en andere provincies over de windtaakstelling heeft geen juridisch bindend 

karakter. De provincie heeft voldaan aan de resultaatsverplichting om de windopgave vast te 

leggen door het aanwijzen van locaties windenergie in haar ruimtelijke plannen (de Verordening 

Ruimte).  Thans geeft de provincie, samen met de andere betrokken overheden en ontwikkelaars,

invulling aan haar inspanningsverplichting om de ontwikkeling van de aangewezen locaties te 

bevorderen en waar mogelijk te versnellen. 

2 Proces

PS ontvangen deze voortgangsbrief om te voorkomen dat zij eerder kennisnemen van deze 

informatie via de landelijke Monitor Wind op Land die begin april 2018 verschijnt.  PS kunnen 

uitgebreider worden geïnformeerd in de bredere monitor van de Energieagenda die later dit jaar 

aan PS wordt aangeboden.    

3 Communicatiestrategie

Er vindt geen actieve communicatie plaats over deze voortgangsbrief. 
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