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Ontwerp partiële herziening VRM windenergie.
gewijzigde documenten naar aanleiding van
Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 8
februari 2017.
Geachte Statenleden,
GS hebben op 24 januari 2017 het ontwerp van de partiële herziening van de VRM voor
windenergie vastgesteld.
In de commissie Ruimte en Leefomgeving van 8 februari jongstleden is het besluit van GS
besproken. De Statencommissie heeft nadrukkelijk kanttekeningen geplaatst bij het opnemen in
de ontwerp-partiële herziening van de beide locaties in Haaglanden, te weten Technopolis te
Delft en A12-Balij te Pijnacker-Nootdorp. De commissie heeft in meerderheid geadviseerd beide
locaties te schrappen uit het ontwerp-partiële herziening VRM, voordat dit ter inzage wordt
gelegd. Voorts heeft de Statencommissie aangedrongen op een spoedige herziening van het
beleidskader voor windenergie, waaraan toekomstige initiatieven voor windenergie getoetst
kunnen worden.
GS hebben naar aanleiding van dit advies op 14 februari besloten de locaties Technopolis
en A12/Balij thans niet op te nemen in de ontwerp-partiële herziening. In deze brief lichten
wij ons besluit nader toe.
Locaties buiten stadsregio: A12/Balij (Pijnacker-Nootdorp) en Technopolis (Delft)
Beide locaties zijn (samen met locatie ABC-Westland) bij de vaststelling van de Verordening
ruimte en het Programma ruimte in juli 2014 via zienswijzen ingebracht als mogelijke locaties
voor windenergie. Op basis van Amendement 486 zijn deze locaties door GS niet opgenomen,
omdat er onvoldoende informatie over deze locaties beschikbaar was om een goed onderbouwd
besluit te kunnen nemen.
De locaties zijn vervolgens in 2016 meegenomen in het planMER onderzoek ten behoeve van de
partiële herziening van de VRM. Dit onderzoek is thans afgerond. Hieruit blijkt dat beide locaties
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geschikt dan wel geschikt te maken zijn voor windenergie. Ook passen beide locaties binnen de
ruimtelijke visie voor windenergie in de VRM.
In het verleden hebben PS op verschillende momenten vraagtekens gezet bij de locaties in
Haaglanden. In juli 2014 is amendement 486 aangenomen dat oproept om de locaties A12/Balij,
ABC Westland en Technopolis niet mee te nemen bij de toenmalige aanpassing van de VRM.
Ook in PS van juni 2016, bij de bespreking van het advies Reikwijdte en Detailniveau, is via
moties (618 en 625) opgeroepen de locatie A12/Balij te schrappen danwel het locatieonderzoek
te verbreden naar bedrijvenpark Heron. Deze moties zijn door GS ontraden en uiteindelijk
verworpen.
Ons college ziet, gehoord de bespreking in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 8
februari 2017 en in het licht van eerdere bezwaren in PS, argumenten om de beide locaties
buiten de stadsregio op dit moment niet aan te wijzen voor het plaatsen van windturbines.
De hoofdreden voor de lopende VRM herziening windenergie is altijd geweest om specifiek in het
gebied van de voormalige stadsregio Rotterdam naar alternatieve locaties voor windenergie te
zoeken; dit omdat de reeds in de Verordening Ruimte aangewezen locaties in dat gebied
onvoldoende ruimte boden voor de realisatie van de opgave (150 MW).
Voor de zoektocht naar nieuwe locaties in de stadsregio is samen met de gemeenten een breed
en –naar de overtuiging van GS- zorgvuldig proces opgezet waarbij door middel van een
belemmeringenonderzoek, een marktverkenning en een maatschappelijk en bestuurlijk proces
(klankbordgroep, overleg met gemeenten, inloopavonden, etc.) gezocht is naar haalbare locaties,
zowel qua milieu, landschap als technische realiseerbaarheid.
Het meenemen in het m.e.r.-onderzoek van de locaties buiten de stadsregio, Balij, Technopolis
en ABC Westland, heeft een duidelijk andere achtergrond, samenhangend met het hiervoor
genoemde PS-amendement 486. Het amendement constateerde dat de overige locaties in de
VRM tot stand zijn gekomen met een “zorgvuldig proces waarin geleidelijk aan steeds meer is
getrechterd en waarin ambitie en realisatie elkaar zijn gaan vinden met als resultaat door de
provincie vastgestelde en aangewezen locaties windenergie”. Ook werd aangevoerd dat “de
afweging van deze aangewezen locaties is gebaseerd op onder andere eisen vanuit windenergie
en voorwaarden vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit. De vastgestelde windlocaties
combineren onder andere windenergie met technische infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid,
scheidslijnen tussen land en water, concentratie in daarvoor geschikte gebieden, clustering en
lijnopstellingen, met restricties in gebieden vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch, ecologisch
en recreatief oogpunt.”
Het amendement concludeerde dat de 3 betreffende locaties “niet zijn vastgesteld en
aangewezen conform het hierboven geschetste zorgvuldige proces” en daarom niet in de VRM
opgenomen moesten worden.
GS hebben in 2014 invulling gegeven aan amendement 486 door de 3 locaties niet op te nemen
in de VRM. Vervolgens is in 2015 in PS, bij de vaststelling van de startnotitie voor de herziening
van de VRM en het startdocument voor de planMER, besloten de locaties Technopolis, A12-Balij
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en ABC-Westland mee te laten lopen met het besluitvormingsproces rond nieuwe locaties in de
voormalige Stadsregio Rotterdam en deze locaties onderdeel te laten zijn van het planMERonderzoek. Hierbij speelde mee dat wij ruimte wilden geven aan deze initiatieven uit de
samenleving.
Om tegemoet te komen aan de eerdere bezwaren van PS is voor deze locaties naast het
ruimtelijke spoor (wettelijke RO- en MER-procedure) ook een bestuurlijk en maatschappelijk
spoor gevolgd, met de gelegenheid voor zienswijzen, en voor de locatie A12-Balij regelmatig
bestuurlijk overleg en de instelling van een klankbordgroep. Dit met als doel de keuze voor deze
locaties zorgvuldig te onderbouwen en tevens een vergelijkbaar proces te volgen als in de
stadsregio.
Wij constateren, op basis van de bespreking in de Statencommissie van 8 februari 2017, dat een
meerderheid van PS van mening is dat, ondanks het door GS gevoerde zorgvuldige proces rond
deze locaties, er onvoldoende sprake is geweest van een brede afweging van deze locaties in
regionaal verband. Een zorgvuldige bestuurlijke afweging van deze locaties ten opzichte van
andere locaties is naar de mening van PS om die reden niet goed mogelijk.
Wij trekken hieruit de conclusie dat er thans binnen PS geen draagvlak is voor het opnemen van
deze locaties in de partiële herziening van de VRM. Wij zullen deze locaties dan ook schrappen
uit het ontwerp dat binnenkort ter inzage wordt gelegd.
Ten aanzien van het verzoek van de Statencommissie om een herzien afwegingskader voor
windenergie in Zuid-Holland merken wij op dat wij in de provinciale Energieagenda reeds een
nieuwe ruimtelijke energiestrategie hebben aangekondigd. Een herziening van het beleidskader
voor windenergie maakt daar deel van uit. Dit voornemen is tevens aangekondigd in de
Voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid-Holland 2016 die op 25 januari 2017 in de
Commissie DO is besproken.
Wij zeggen dan ook toe dat wij in het tweede kwartaal van 2017, als onderdeel van een
startnotitie voor de actualisering van de VRM, aan PS een voorstel zullen doen voor het proces
naar een nieuw afwegingskader voor windenergie.
Wij sturen voor deze collegeperiode op het ruimtelijk mogelijk maken van de met het Rijk
afgesproken opgave van 735,5 MW windenergie in 2020. De provincie maakt afspraken met
gemeenten om de locaties te ontwikkelen. Het op te stellen afwegingskader is vooral bedoeld om
in de volgende fase de beschikking te hebben over een beoordelingskader voor toekomstige
initiatieven (mede gelet op de nieuwe Omgevingswet) en zal geen inbreuk doen op de
afgesproken doelstelling van maximaal 735,5 MW.
Toekomstige initiatieven voor het realiseren van windenergie op de locaties A12/Balij en
Technopolis zullen beoordeeld worden aan de hand van het aangepaste kader voor windenergie.
In de commissie is aandacht gevraagd voor de zogeheten krimplocaties. Wij zullen op verzoek
van de commissie in overleg treden met de betreffende gemeenten en exploitanten en binnen
afzienbare termijn een voorstel voor een aanpak aan u voorleggen.
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De verwijdering van de locaties Technopolis en A12/Balij hebben wij verwerkt in de stukken
waarvoor dat relevant is. Deze gewijzigde stukken treft u als bijlage bij deze brief.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. R.A.M. van der Sande

1.
Aangepaste Nota van Toelichting bij Ontwerp partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie
inclusief adviezen klankbordgroepen en tussentijds advies Commissie m.e.r.
2.
Aangepaste delen planMER partiële herziening VRM Windenergie
Deel D (milieubeoordeling voorkeursalternatief) inclusief bijlage
Samenvatting planMER inclusief 2 bijlagen
3.
Aangepast Ontwerp partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie
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