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Geacht College, 

De gemeenten In de stadsregio hebben afgasproken zich gezamenlijk In te spannen om In 2020 
minimaal 150 MW wind op land te (laten) realiseren. Hiervoor heeft u, samen met de overige 
stadsregiogemeenten, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, de Nederlandse 
Windenergie Associatie (NWEA) en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NHZH), In juni 
2012 het convenant windenergie stadsregio Rotterdam ondertekend. Na een tussentijdse evaluatie 
van het convenant blijkt dat met de huidige benoemde windenergielocatles het doel niet bereikt 
kan worden. Om aan de bestaande afspraken uit het convenant te voldoen, Is het daarom 
noodzakelijk om op zoek te gaan naar aanvullende gebieden voor windenergie In de stadsregio en 
deze bestuurlijk en ruimtelijk vast te leggen. Uitgangspunt hierbij blijft het convenant windenergie 
Stadsregio Rotterdam. 

Per 1 mei 2015 wordt daarom een herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), en de 
daaraan gekoppelde planMER, voor windenergie opgestart. In dit proces willen we graag de 
gemeenten in de stadsregio Rotterdam maar ook overige belanghebbenden, zoals burgers, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, betrekken. Daarom Informeren wij u nu vast 
over dit traject. 

In het portefeuillehouder overleg GROM van de stadsregio Rotterdam op 27 november 2014 j . l . is 
gezamenlijk ingestemd met het projectplan om de Inbreng vanuit de stadsregio Rotterdam In de 
herziening VRM te organiseren. Dit projectplan vindt u In de bijlage. Belangrijke punten in dit 
projectplan zijn het werken aan draagvlak en de planning die leidt tot het benoemen van nieuwe 
gebieden voor windenergie. 
Wij komen graag begin volgend Jaar over dit onderwerp bij u terug. Wij vertrouwen op een prettige 
samenwerking. 

Hoogachtend, 

Jan van Belzen Gedeputeerde G. VeldhuIJzen 
Portefeuillehouder Groen, Water en Milieu 
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Aanleiding 
Energie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van onze samenleving. Energie wordt 
nu nog voornamelijk opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Het gebruik van deze 
brandstoffen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en de voorraad is eindig. Een overgang naar 
een duurzame energiehuishouding is daarom nodig. In Nederland zijn onder andere in het energie 
akkoord afspraken gemaakt tussen een groot aantal partijen om deze noodzakelijke overgang te 
gaan realiseren. 

Eén van deze afspraken is die tussen het rijk en de gezamenlijke provincies om in 2020 6000 MW 
windenergie op land gerealiseerd te hebben. 735,5 MW landt in de provincie Zuid-Holland, voor een 
groot deel in het Havengebied, op Goeree-Overflakkee en ook in de stadsregio Rotterdam. 

De partners in de stadsregio willen gezamenlijk een opgave van minimaal 150 MW wind op land in 
2020 realiseren. Deze gezamenlijke opgave is in juni 2012 in het convenant windenergie stadsregio 
Rotterdam vastgelegd en door de volgende partijen getekend: de 15 regio gemeenten, provincie, 
het Havenbedrijf, NWEA en de natuur en milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). 

Uit de tussentijdse evaluaties in het voorjaar van 2014, uitgevoerd door de gezamenlijke gemeenten 
in de stadsregio Rotterdam en de provincie, blijkt dat deze opgave niet gehaald zal worden met de 
huidige in het convenant opgenomen locaties. Dit is door alle GROM partners erkend. In het 
convenant is opgenomen dat de regio in dat geval zal trachten deze opgave door middel van het 
zoeken naar andere locaties alsnog te realiseren. 

Inleiding 
Op basis van het convenant gaan de convenantpartners gezamenlijk op zoek naar aanvullende 
windenergielocaties in de stadsregio Rotterdam. Een eerste stap is al gezet met het uitvoeren van 
een belemmeringenonderzoek. Een tweede stap is om deze locaties verder te onderzoeken zodat ze 
in een herziening van de VRM, voorwaarde voor het realiseren van de windenergielocaties, kunnen 
worden opgenomen. 

Ingezet wordt op een herziening van de VRM, en de daaraan gekoppelde planMER, die start in mei 
2015 met een verwachte vaststelling in de Provinciale Staten begin - medio 2016. De wens is dat in 
deze herziening windenergielocaties worden opgenomen die gedragen worden door de gezamenlijke 
convenantpartners. Op het GROM van 25 september 2014, en bevestigd op de bestuurlijke tafel 
ruimte van 16 oktober 2014, is daarom besloten om het proces van de herziening van de VRM, en de 
daaraan gekoppelde planMER, te gebruiken om deze locaties te benoemen. Parallel hieraan zal 
binnen de gemeenten ingezet worden op het creëren van draagvlak bij zowel bestuur als burgers, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. De provincie zal hierin de gemeenten ondersteunen. 

De provincie wil in de realisatie graag de regie bij de gemeenten leggen maar heeft ook afspraken 
met het rijk over de windopgave op land. Terugrekenend naar nu betekent dit dat medio 2016 
duidelijk moet zijn of de provincie gebruik gaat maken van de provinciale coördinatieregeling/een 
provinciaal inpassingsplan. Met het bovengenoemde traject en planning van de herziening VRM 
zetten we hier op in. 
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Ui tgangspunten 
De uitgangspunten voor de herziening van de VRM voor windenergie in de stadsregio Rotterdam zijn: 

1. De windopgave van 150 MW is een gezamenlijke opgave voor de convenantpartners in de 
stadsregio 

2. Voor de realisatie van de regio opgave van 150 MW in 2020 is het nodig om locaties te 
benoemen die samen optellen tot meer dan 150 MW. Dit omdat de ervaring leert dat 
gaandeweg, wegens nu nog niet voorziene omstandigheden, locaties geheel of gedeeltelijk 
kunnen afvallen 

3. Open en transparant proces waarin alle convenantpartners zo optimaal mogelijk betrokken 
worden 

4. Het proces moet leiden tot een set aan locaties die gedragen wordt door alle gemeenten en 
de provincie 

5. Detailniveau van de windlocaties moet aansluiten bij de huidige VRM 
6. Aansluiting bij het proces en de planning herziening VRM start mei 2015 
7. De uitkomsten zijn input voor een bestuurlijk overleg over de in de VRM op te nemen 

windenergielocaties 
8. De volgende documenten: het convenant, de VRM, het belemmeringenonderzoek 2014 

Doel 
• Benoemen windenergielocaties in de stadsregio Rotterdam als basis voor het besluit tot 

herziening van de VRM om in totaal (inclusief de al te realiseren locaties) 150 MW 
windenergie te realiseren. 

• Creëren van draagvlak binnen de gemeenten voor de windenergierealisatie- en locaties 
(bestuur, burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven) 

Resultaat 
1. Input voor de herziening van de VRM. Deze bestaat uit een voorstel voor locaties 

windenergie in de stadsregio Rotterdam. 

Op het GROM van 25 september 2014 is besloten, gezien het gezamenlijke doel, een kernteam voor 
het leveren van input voor de herziening VRM te benoemen. De opdracht voor dit kernteam is dat zij 
op zoek gaan naar ruimte voor andere windenergielocaties, deze benoemen en inbrengen in het 
traject van de herziening VRM en de daaraan gekoppelde planMER. Gebiedskennis is hierbij 
belangrijk. Zij zullen met voorstellen komen die via de projectgroep windenergie aan de bestuurlijke 
vertegenwoordigers worden voorgelegd. Het kernteam moet daarnaast de inspanningen om tot 
draagvlak te komen coördineren. 

Coördinatie van dit kernteam en het convenant ligt vanaf 1 januari 2015, conform het convenant, bij 
de provincie. Het gaat hierom een gezamenlijk traject waarbij bestuurlijk draagvlak essentieel is. Alle 
stappen zullen daarom transparant en in nauw overleg met de gemeenten worden genomen. 

Inhoudelijke uitgangspunten voor het kernteam zijn het geldende convenant, de VRM en het 
belemmeringenonderzoek 2014. Het belemmeringenonderzoek is opgesteld op basis van bepaalde 
uitgangspunten en daardoor zijn wellicht onterecht locaties afgevallen. Om geen locaties over het 
hoofd te zien worden daarom nog twee inhoudelijke acties ondernomen. 

1. Een workshop begin 2015 met de projectgroep windenergie van de stadsregio met als doel 
eventueel vergeten kansen/plekken te benoemen en toe te voegen. 

2. Consultatie marktpartijen, burgers en bedrijven over initiatieven. 
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Dit resulteert in een lijst met mogelijke gebieden voor windenergie. Deze lijst is de inhoudelijke basis 
voor de herziening VRM en de planMER. 

Planning 
Hieronder staat de planning op hoofdlijnen. 

13 nov 2014 Vaststellen projectteam 
Bespreken concept 
projectplan 

Projectgroep 
convenant 
windenergie 
Stadsregio 

27 nov 2014 Bestuurlijk akkoord op 
projectplan (ruimte geven 
voor evt. bespreken pp in 
B&W's) 

GROM 

Begin 2015 Workshop 
windenergielocaties 

Projectgroep 
windenergie 

Begin 2015 Consulteren 
(burger)initiatiefnemers / 
marktpartijen 

Gemeenten, kernteam 

Maart-april 
2015 

Voorstel windenergie 
locaties voor planMER 

Kernteam, 
projectgroep 
windenergie 

Medio 2015 Bestuurlijk akkoord op 
aandragen windenergie 
locaties voor planMER 

Bestuurlijk overleg Start proces herziening VRM 
en planMER 

Najaar 2015 Ambtelijk advies op 
ontwerp planMER en 
ontwerp herziening VRM 

Kernteam, 
projectgroep 
windenergie 

Opstellen ontwerp planMER 
en ontwerp herziening VRM 

Eind 2015-
begin 2016 

Bestuurlijk overleg over 
locaties windenergie op te 
nemen in herziening; 
Mogelijkheid indienen 
zienswijze op planMER en 
VRM 

Bestuurlijk overleg Ontwerp herziening VRM en 
ontwerp planMER ter inzage 

Begin-medio 
2016 

Eventueel bestuurlijk 
advies convenantpartners 
aan PS voor vaststelling 
herziening VRM 

Bestuurlijk overleg Vaststelling herziening VRM 

Begin - medio 
2016 

Start uitvoering locaties 
gemeenten 

Gemeenten 

Medio 2017 Ruimtelijk plan en 
omgevingsvergunning 
onherroepelijk 

Gemeenten 

2018 - 2020 Realisatie windturbines Initiatiefnemer 
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Organisat ie 
Voor de periode 1 december 2014 - 1 juli 2016 wordt de volgende werkstructuur voorgesteld: 

Bestuurlijk overleg 

Kernteam windenergie 
SRR 

Projectgroep 
windenergie 

Bestuurlijk overleg: 

a. Voorzitter: gedeputeerde provincie Zuid-Holland 
b. vertegenwoordigers alle gemeenten, provincie 
c. besluitvormend 

d. Aansluiten bij bestaand overleg. Anders voor dit project 3 bijeenkomsten plannen 

Kernteam herziening VRM windenergie stadsregio Rotterdam: 

a. voorzitter: provincie Zuid-Holland 
b. vijf deelnemers uit de gemeenten 

c. voorbereidend voor besluitvorming, namens projectgroep windenergie 

Projectgroep windenergie: 

a. voorzitter en secretariaat: Stadsregio Rotterdam (2014). Provincie Zuid-Holland (vanaf 2015) 
b. ambtelijke vertegenwoordiging alle convenant partners 
c. klankbordgroep voor projectteam, informeren eigen organisatie 

Inbreng derden: 

Afhankelijk van de inbreng vanuit de externe partners (niet overheid) wordt een structureel overleg 
gepland of overlegmomenten ingepland. Met name aan het begin zal dit wat intensiever zijn, omdat 
dan ook de geografische afbakening van de onderzoeksgebieden aan de orde komt. Mogelijk wordt 
dit gecombineerd met de projectgroep windenergie. 
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Kosten- en urenraming (eerste indicatie) 

UREN 
Periode 1/12/14 - 1/12/15 1/12/15 - 1 / 7 / 1 6 

Per persoon Totaal Per persoon Totaal 
Kernteamleden 200 1000 50 250 
Voorzitter kernteam 400 400 100 100 
Projectgroepleden 50 20 

planMER kosten worden gedragen door de provincie. Kosten ten aanzien van communicatie naar o.a. 
burgers en bedrijven, en inzet uren voor gemeentelijke activiteiten worden door de gemeenten zelf 
gedekt. 
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