PROCEDURE WINDENERGIE LOCATIE DE BALIJ (22 APRIL 2016)
TOELICHTING PZH (Jordan, projectleider windenergie) laat weten dat PS besluit neemt tav de
Verordening Ruimte(VRM). Deze partiële herziening van de VRM wordt voorbereid en onderbouwd
door een plan-MER. GS heeft de bevoegdheid om de reikwijdte en detailniveau van het onderzoek
vast te stellen. (welke locaties überhaupt onderzocht worden op geschiktheid voor windturbines) PS
heeft pas een besluitvormende rol heeft wanneer de verordening(=ontwerp partiële herziening VRM)
moet worden vastgesteld. , de laatste officiële stap in deze fase van het traject. Deze herziening is
weer een officieel traject, waarvoor inspraak mogelijk is. De herziening ligt straks weer 6 weken ter
inzage en er kunnen zienswijzen per locatie ingediend worden. PS bespreekt het stuk wel op een
aantal momenten in aanloop naar besluitvorming. Wellicht zijn dat momenten voor moties. Ook bij
de start kan invloed worden uitgeoefend (10 mei, besluit GS). Onduidelijk is of er ook na de zomer
hoorzittingen worden gehouden. Dat is in ieder geval in de eindfase het geval. Jordan: Voor deze
fase dus! Er komt straks nog de ronde inzage voor de herziening VRM. Het is inderdaad verwarrend,
maar nu ging het om inspraak over de locaties die onderzocht gaan worden. Dus eigenlijk in de zin
van: wij zijn dit van plan om te bestuderen, zijn daar nog dingen waar we rekening mee moeten
houden. Nu gaan we onderzoeken doen op hoofdlijnen, met alle input uit de zienswijzen in het
achterhoofd. (A.Jordan is projectleider Windenergie bij PZH; schema goedgekeurd door Jordan op
26/4/16))
DATUM

OPZET MILIEU-EFFECTONDERZOEK
RUIMTELIJK SPOOR
MAATSCHAPPELIJK SPOOR

Febr.
2016

JanApril
2016

10
mei

25
mei

8 juni

Advies R&D en beantwoording zienswijzen:
team van PZH (met Jordan) verwerkt
zienswijzen in Excel-sheet. Onderwerpen
geordend per thema, per thema toelichting
+verwijzing naar indiener. Zienswijzen
worden niet publiek gemaakt, maar wellicht
wel op te vragen……. Algemeen geldend
voor alle locaties+ samenvatting per
locatie.
Jordan: Hierover heb ik nog met de DCMR
gebeld nav ons telefoongesprek en jouw
mail en er komt inderdaad bij ieder thema
en bij iedere locatie een kopje: “welk effect
hebben de zienswijzen op het ARD”
Besluit GS. GS geeft klap op R&D en nota
van beantwoording zienswijzen (opgesteld
door ambtenaren PZH, in samenwerking
met DMCR). Besluit over te onderzoeken
locaties
Stukken worden openbaar, mensen die
zienswijzen hebben beantwoord ontvangen
een reactie.
Agenda beschikbaar vergadering
Statencommissie Ruimte & Leefomgeving
op 8/6.
Burgers kunnen inspreken; tekst week voor
vergadering indienen, deze komt dan in de
stukken (dit kan een inhoudelijke brief
zijn). De Statencommissie adviseert GS. GS
kan advies wel of niet opvolgen.
Motie kan ingediend worden (nagaan bij
fracties, volgens CieMER kan PS altijd
moties indienen).
Jordan: Moties zijn alleen van toepassing op
vergaderingen van hele provinciale staten.
De commissie kan wel aanleiding zijn tot
statenvragen(die GS binnen bepaalde
termijn moet beantwoorden)

BESTUURLIJK
SPOOR
Overleg wethouders
gemeenten met
gedeputeerde BomLemstra (geweest)
6/4 technische
briefing aan
ambtenaren PZH en
Statenleden over het
planMER (‘sessie ps’)

DATUM

PROCEDURE WINDENERGIE LOCATIE DE BALIJ (22 APRIL 2016)
Uitvoering milieueffectonderzoek
Concept planMER
RUIMTELIJK SPOOR
MAATSCHAPBESTUURLIJK
PELIJK SPOOR
SPOOR

Juni/
Juli

Instellen
klankbordgroep van
omwonenden,
gemeenten,
natuurorganisaties,
ondernemers. Jordan
organiseert dit. BalijWindmolen-Vrij
wordt benadert voor
deelname. Doel is dat
PZH ook geluiden uit
de omgeving wil
meenemen naast
technische planMER.
Dit is zwaarwegend
advies.

Einde
fase
2

Technische briefing
aan Statencommissie
Ruimte en
Leefomgeving

Windlocaties vastleggen (v.w.b. rol GS en PS)
Ontwerp herziene VRM
Najaar
Start
fase
3

GS besluit over de locaties waar zij verder
mee wil gaan. Besluit obv planMER en
advies klankbordgroep.

Informatie bewoners;
indienen van
Zienswijzen

Statencommissie
Ruimte en
Leefomgeving
adviseert GS

Advies Commissie MER
Beantwording Zienswijzen

Herziene VRM (v.w.b. rol GS en PS)
Voorjaar
2017

Voorjaar
2017

Besluit GS

Hoorzittingen
Statencommissie
Ruimte en
Leefomgeving.
Jordan: Nog even
voor de zekerheid,
want dat heb ik nog
even nagevraagd, zie
ook in de inleiding:
hier is weer een hele
zienswijzeronde aan
verbonden! Hier
kunnen dan ook de
concrete onderzoeken
per locatie aan de
orde komen
DEFINITIEF BESLUIT
PS

