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Onderwerp

Monitor Wind op Land 2018

 
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het college van Gedeputeerde

Staten Provinciale Staten informeert over de landelijke Monitor Wind op Land over het jaar
2018.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de GS-brief aan PS te
herschrijven:
- De zin op p.2 ‘Het grootste deel … 2023 worden gerealiseerd’ naar voren halen in de brief;
- Op p.2 in de 5e alinea verduidelijken dat het niet gaat om nieuwe locaties, maar om
locaties die al zijn vastgelegd;
- Uit laten zoeken hoe het zit met de geconstateerde afwijking (laatste alinea p.2) en de
passage daar zonodig op aanpassen;
- Uitzoeken of de informatie op p.3, 1 e zin ‘De minister van … 2023 wordt verdubbeld’ juist
is en de zin daar zonodig op aanpassen;
- Op p.3 in de 2e alinea de verantwoordelijkheid van het Rijk verduidelijken ten aanzien van
het windpark Maasvlakte II. 

Bijlagen
Bijlage 1 : Brief aan Provinciale Staten “Monitor Wind op Land 2018” 
Bijlage 2: Monitor Wind op land 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 september 2019 
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1 Toelichting voor het College

 

Jaarlijks stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een monitor over de voortgang

van de afgesproken 6.000 MW windenergie op land uit het Energieakkoord 2013. Middels

bijgaande brief informeert uw college Provincie Staten over deze monitor. Voor inhoudelijke

informatie over de monitor, zie de brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Omdat het hier om een informerende brief gaat, heeft dit besluit geen financiële gevolgen.

Totaalbedrag excl. BTW n.v.t.

Programma n.v.t.

Financiële risico’s n.v.t.

Juridisch kader

Omdat het hier om een informerende brief gaat, heeft dit besluit geen juridische gevolgen.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De opgave windenergie op land in Zuid-Holland is 735,5 MW van de afgesproken 6.000 MW. In

de Omgevingsverordening heeft PS locaties aangewezen om deze opgave voor windenergie te

realiseren.

3 Proces

 

De monitor wind op land komt ieder jaar in overleg met de provincies tot stand.

4 Participatie

 

Omdat de brief aan PS informerend is, heeft er rondom dit besluit geen participatie

plaatsgevonden. Participatie rondom windenergie is nodig om acceptatie te bevorderen. Het gaat

dan zowel om proces- als financiële participatie. De locaties voor windenergie zijn destijds dan

ook na een intensief bestuurlijk en maatschappelijk traject tot stand gekomen.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het gaat hier om een informatieve brief van GS aan PS van een landelijke monitor. Hierover zal

de provincie niet actief communiceren. Dat doen we pas bij de publicatie van de Meterstand, onze

eigen monitor over het energiebeleid. De Rijksoverheid heeft een nieuwsbericht uitgebracht bij de

publicatie van de monitor. 


