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Onderwerp

Partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit, Programma

ruimte en Verordening ruimte 2014 locatie voor

windenergie N57 Entree Zuid

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

U heeft in december 2017 16 nieuwe locaties voor windenergie in de voormalige stadsregio

Rotterdam aangewezen. Besluitvorming over de locatie F N57 Entree Zuid in de gemeente

Hellevoetsluis heeft u uitgesteld. Locatie F N57 Entree Zuid was opgenomen in het bod van de

regio Voorne Putten, zoals zij in hun zienswijze naar voren hebben gebracht. De gemeente

Hellevoetsluis heeft vlak voor besluitvorming in Provinciale Staten de locatie uit het aanbod

teruggetrokken vanwege gebrek aan draagvlak. Daarop heeft u het besluit over het aanwijzen

locatie N57 Entree Zuid uitgesteld.

 

Uitstel van besluitvorming over locatie F N57 Entree Zuid heeft u vormgegeven door de

combinatie van amendement 583 Uitstellen van besluitvorming van de 6MW windenergie van

locatie windenergie F in de gemeente Hellevoetsluis en motie 775 Besluitvorming Locatie F

Entree Zuid. Met amendement 583 heeft u locatie F N57 Entree Zuid in Hellevoetsluis geschrapt

uit het voorstel van Gedeputeerde Staten voor het aanwijzen van 17 nieuwe locaties voor

windenergie in de Rotterdamse regio (PZH-2017-613543886). De gemeente Hellevoetsluis heeft

van uw Staten de tijd gekregen tot aan de zomer om met een alternatief voor windlocatie N57

Entree Zuid te komen (motie 775). In een brief aan de gemeente hebben wij deze motie vertaald

naar de deadline van 1 juli 2018.

 

In een bestuurlijk overleg met wethouder Schop van de gemeente Hellevoetsluis op 28 juni jl. is

gebleken dat de gemeente bereid is om de totale opgave van 12 MW te realiseren op de reeds in

de VRM-aangewezen locatie Haringvlietdam. De gemeente heeft nog altijd niet onderzocht of dit

ook daadwerkelijk kan. De wethouder heeft medewerking van de provincie gevraagd om zo snel

als mogelijk 12 MW op de VRM-locatie G Haringvlietdam te realiseren. In het overleg is

afgesproken dat de gemeente tot medio september de tijd krijgt om nader onderzoek te doen

naar de technische haalbaarheid van 12 MW op deze locatie. Daarnaast gaat de gemeente in

gesprek met ondernemers en bewoners over acceptatie van 12 MW windenergie op de

Haringvlietdam en de gevolgen daarvan voor de recreatiezone aan het Haringvliet. Als 12 MW

technisch niet mogelijk is, dan zijn zowel de provincie als de gemeente genoodzaakt locatie F

N57 Entree Zuid aan te wijzen. Om tijdige realisatie van windenergie op deze locatie mogelijk te

maken, stellen wij aan u daarom nu voor om locatie N57 Entree Zuid alsnog in de VRM op te

nemen. Wij zullen u schriftelijk verzoeken in te stemmen met het terugtrekken van het

Statenvoorstel als in september blijkt dat 12 MW haalbaar is op locatie G Haringvlietdam. Omdat

de Haringvlietdam al als locatie voor windenergie is opgenomen in de Verordening ruimte, is

hiervoor namelijk geen besluit van Provinciale Staten nodig.
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Inhoud

In 2012 hebben provincie, gemeenten, NWEA, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het

Havenbedrijf afspraken gemaakt over de realisatie van 150 MW aan windenergie in de

voormalige stadsregio Rotterdam (Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam, juni

2012). Deze 150 MW draagt bij aan de realisatie van de taakstelling die de provincie Zuid-Holland

heeft afgesproken met het Rijk van 735,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie in de

provincie Zuid-Holland in 2020. Om nieuwe locaties te kunnen opnemen in de Verordening ruimte

is de provincie in 2014 het proces tot partiële herziening VRM windenergie gestart. Onderdeel

van die herziening was een milieueffectonderzoek, planMER. Net als andere gemeenten in de

Rotterdamse regio, heeft de gemeente Hellevoetsluis als onderdeel van een aanbod van de regio

Voorne Putten een voorstel gedaan voor in de Verordening ruimte op te nemen locaties voor

windenergie. De locaties F N57 Entree Zuid en G Haringvlietdam zaten in dat bod en zijn door

Gedeputeerde Staten opgenomen in het voorstel aan Provinciale Staten (december 2017). Beide

locaties in Hellevoetsluis zijn in het planMER beoordeeld als geschikt onder voorwaarden.

 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 24 januari 2017 het ontwerp van de partiële

herziening van de VRM voor windenergie vastgesteld en vrijgegeven voor de

zienswijzeprocedure. Vanaf 17 maart 2017 heeft het ontwerp van de partiële herziening VRM

windenergie inclusief het bijbehorende onderzoek naar de milieueffecten (planMER) zes weken

ter inzage gelegen. Ook zijn in die periode zes inloopavonden georganiseerd, verspreid over de

regio.

 

Belanghebbenden hebben tijdens de hoorzittingen van Provinciale Staten hun zienswijzen

kunnen toelichten. Tijdens de hoorzitting bleek dat er veel maatschappelijke weerstand was tegen

locatie N57 Entree Zuid. Hierop heeft de gemeente Hellevoetsluis vlak voor besluitvorming in

Provinciale Staten de locatie uit het aanbod teruggetrokken. Dit heeft geleid tot uitstel van

besluitvorming over deze locatie, zoals verwoord in amendement 583.

 

Juridische aspecten 

Via een korte procedure wordt de partiële herziening van Verordening ruimte voor de locatie N57

Entree Zuid nu opnieuw ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Hernieuwde

terinzagelegging van een ontwerp is achterwege gebleven. Ten tijde van het besluit over de

nieuwe locaties windenergie hebben Provinciale Staten al uitgebreid kennis genomen van de

standpunten van belanghebbenden in de vorm van zienswijzen en een hoorzitting. Bovendien zijn

er in het afgelopen half jaar geen nieuwe feiten of meningen naar voren gekomen. Daarnaast

hebben Provinciale Staten in hun amendement uitdrukkelijk aangegeven dat door het uitstellen

van besluitvorming waar de plaatsing van deze 6 MW het beste kan geschieden er voor het

vervolg geen nieuwe procedure nodig is en wordt GS de tijd geboden om naar alternatieven te

zoeken.

 

Formele bevoegdheid van Provinciale Staten 

De Visie ruimte en mobiliteit heeft de status van provinciale structuurvisie als bedoeld in artikel

2.2 van de Wet ruimtelijke ordening. De vaststelling daarvan is een bevoegdheid van Provinciale

Staten. Hetzelfde geldt voor het Programma ruimte. Het vaststellen van de Verordening ruimte is

een bevoegdheid van Provinciale Staten op grond van artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 
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Proces

Het aanwijzen van locatie N57 Entree Zuid is de laatste stap in de afspraak om 150 MW

windenergie te realiseren in de Rotterdamse regio in 2020 als onderdeel van de totale 735,5 MW

voor Zuid-Holland. Na het aanwijzen van de locatie N57 Entree Zuid in de VRM door Provinciale

Staten danwel het terugtrekken van dit voorstel als blijkt dat de totale opgave van 12 MW

windenergie op locatie G Haringvlietdam gerealiseerd kan worden, is de gemeente Hellevoetsluis

aan zet om met initiatiefnemers en ontwikkelaars invulling te geven aan deze windopgave.

Gedeputeerde Staten kunnen hiervoor een overeenkomst sluiten met de gemeente Hellevoetsluis

om tot een versnelling in de realisatie te komen. Het sluiten van overeenkomsten is een

bevoegdheid van Gedeputeerde Staten.

 

Procedure 

Provinciale Staten hebben in december 2017 16 nieuwe locaties voor windenergie in de

voormalige stadsregio Rotterdam aangewezen. Besluitvorming over de locatie F N57 Entree Zuid

in de gemeente Hellevoetsluis hebben Provinciale Staten uitgesteld op basis van amendement

583 Uitstellen van besluitvorming van de 6MW windenergie van locatie windenergie F in de

gemeente Hellevoetsluis.

 

Vervolgproces

Na vaststelling door Provinciale Staten wordt het besluit tot partiële herziening Visie ruimte en

mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree

Zuid bekendgemaakt in het Provinciaal Blad en de Staatscourant. De dag erna treedt de wijziging

in werking.
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Ontwerp-Besluit

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2018, met het besluitnummer PZH-

2018-655589262;

 

Gelet op Artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening;

 

Besluiten:

1 . Vast te stellen Nota van Toelichting partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit, Programma

ruimte en Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree Zuid - DOS-2012-

0006876;

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

identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876SV-VA01 , alsmede een

volledige verbeelding daarvan;

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

identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x6006876PR-VA01 , alsmede een

volledige verbeelding daarvan;

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

identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2012x8006876VO-VA01 , alsmede een

volledige verbeelding daarvan;

Besluit van Provinciale Staten van 17 oktober 2018, PZH-2018-655589301 , tot wijziging van

de Verordening ruimte 2014 in verband met de partiële herziening van de Visie ruimte en

mobiliteit locatie voor windenergie N57 Entree Zuid

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2018 over de partiële wijziging van de

Verordening ruimte 2014 in het kader van partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit,

Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree Zuid;

 

Gelet op artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 

Overwegende dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening, provinciale belangen het

noodzakelijk maken om regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen te herzien;

Besluiten:

De Verordening ruimte 2014 als volgt te wijzigen
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I. De geometrische plaatsbepaling van locatie voor windenergie N57 Entree Zuid zoals

verbeeld op ‘kaart 10 Windenergie‘ wordt gewijzigd zoals geometrisch bepaald en verbeeld

op de bij dit besluit behorende kaartbijlage ‘Wijziging Verordening Ruimte 2014, Visie ruimte

en mobiliteit 2014 en Programma ruimte 2014; windlocatie N57 Entree Zuid’.

 

II. Dit besluit tot wijziging van de Verordening ruimte 2014 treedt in werking met ingang van de

eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt

geplaatst.

Den Haag, 17 oktober 2018 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 
griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

Nota van Toelichting partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en

Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree Zuid - DOS-2012-0006876.docx

Kaart ‘Wijziging Verordening Ruimte 2014, Visie ruimte en mobiliteit 2014 en Programma
ruimte 2014; windlocatie N57 Entree Zuid

Den Haag, 10 juli 2018 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


