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Onderwerp

Ruimtelijk beleid Wind en zon op land en besluitvormingsproces

Advies

1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het ruimtelijke beleid wind en zon op land en

het besluitvormingsproces.

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting het ruimtelijke beleid wind en zon op land en het

besluitvormingsproces.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Brief aan Provinciale Staten ruimtelijk beleid win en zon op land.

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 23 maart 2021 31 maart 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Het voorstel is opgesteld naar aanleiding van de actualisering van de huidige protocolafspraken

die door Provinciale Staten op 10 maart jl. zijn vastgesteld. 

Bijgaande brief is bedoeld om de statenleden te informeren en bevat een overzicht van de

huidige ruimtelijke kaders ter realisatie van wind- en zonne-energie. Daarbij geven we tevens

informatie over de monitoring via de Meterstand en een nadere duiding op de gemaakte

afspraken bij ontheffingenprocedures bij wind en zon op land.

De brief bevat de volgende informatie:

- Bij besluitvorming over individuele ontheffingsverzoeken van gemeenten voor wind en

zonneprojecten houden GS rekening met mogelijke precedentwerking en met de

Regionale Energie Strategieën alvorens een besluit te nemen over het

ontheffingsverzoek. De Statenleden worden daarover geïnformeerd.

- De verzoeken van gemeenten voor locaties voor zon en wind op land die passen binnen

ons beleid en waar wij mee instemmen en waar ook daadwerkelijk een

omgevingsvergunning voor is afgegeven, zullen wij jaarlijks in de Meterstand opnemen.

In de GS-brief worden twee voorbeelden genoemd. 

- Het ruimtelijk beleidskader voor wind- en zonne-energie op grond van het huidige beleid

wordt in de bijgevoegde conceptbrief nader toegelicht.

- De afspraken en het huidige beleid gelden totdat de module energietransitie door PS is

vastgesteld.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische gevolgen te verwachten.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 10 februari 2020 is het Statenvoorstel over de huidige protocolafspraken tussen GS en PS

besproken in de commissie RWE. In de vergadering van Provinciale Staten van 10 maart jl. is

de actualisering van de protocolafspraken PS en GS als hamerstuk worden vastgesteld.

 

3 Proces

 

Tot het moment dat PS de module energietransitie hebben vastgesteld gelden de ruimtelijke

kaders van het huidige beleid en de gemaakte afspraken zoals weergeven in de GS-brief. 
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4 Participatie en rolneming

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

De brief zal naar de Statenleden worden gezonden.

 

 


