Gedeputeerde Staten

Contact

mr. J.B. Geerders
T 070 - 441 73 66
jb.geerders@pzh.nl
Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp
Oranjeplein 1
2641 EZ Pijnacker

Datum

Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk

DOS-2012-0006876
PZH-2015-508198801
Uw kenmerk
Bijlagen

Onderwerp

Locatie windenergie Balij/A12.
Geacht college,

Via deze brief stellen wij u op de hoogte van ons voornemen om een locatie in uw gemeente te
onderzoeken in een planMER dat dient om een besluit te kunnen nemen om de locatie aan te
wijzen voor windenergie in een partiële wijziging van de Verordening ruimte 2014 en het
Programma ruimte.
In 2014 heeft Staatsbosbeheer een zienswijze ingediend op de ontwerp-Visie ruimte en mobiliteit
(VRM), die toen ter inzage lag. Zij verzocht hierbij om een locatie voor windturbines op te nemen
in de VRM in het recreatiegebied de Balij, langs rijksweg A12.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

Het college van GS stond hier positief tegenover. Echter, als gevolg van een amendement van
Provinciale Staten is deze locatie niet in de definitieve VRM opgenomen. De reden hiervoor was
dat de gevolgen van de plaatsing van windturbines op deze locatie op dat moment nog
onvoldoende waren onderzocht.

2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

Staatsbosbeheer is nog steeds geïnteresseerd in de realisatie van windenergie op de genoemde
locatie, maar wacht de besluitvorming van de overheden af.

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Ons college is van mening dat de ontwikkeling van windenergie op de locatie De Balij/A12
kansrijk is en zal deze locatie daarom meenemen in de milieueffectrapportage die zal worden
doorlopen voor de komende partiële herziening van de VRM. Onlangs heeft ons college het
Startdocument planMER vastgesteld voor aanvullende windenergielocaties. Hierin staan
beschreven de opzet van het milieuonderzoek en het voornemen om windlocaties vast te leggen
in een partiële herziening van de VRM..
Na behandeling in Provinciale Staten wordt het Startdocument ter inzage gelegd en is inspraak
mogelijk. Om een zorgvuldige afweging rond windlocaties te maken, zal de provincie ook
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belanghebbenden als bewoners, ondernemers, medeoverheden en exploitanten actief informeren
over en betrekken bij het komende onderzoek en proces.
Medio 2016 zal, op basis van de uitkomst van het MER-onderzoek, duidelijk zijn welke locaties
daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten welke
locaties worden opgenomen in een herziene VRM (gepland najaar 2016).
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
Actuele informatie en documenten zijn vindbaar via onze website www.zuidholland.nl/locatieswindenergie.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
plv. secretaris,
plv. voorzitter,

mr. drs. A. Driesprong
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