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Ondergetekenden: 

e n 

en, 

en, 

en, 

De gemeente Albrandswaard, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.P.C. 
van Ginkel-van Maren, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2012, handelend ter uitvoering van genoemd 
besluit, hierna te noemen: "de Gemeente Albrandswaard"; 

De gemeente Barendrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B.J. 
Nootenboom, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012, handelend ter uitvoering van genoemd 
besluit, hierna te noemen: "de Gemeente Barendrecht"; 

De gemeente Bernisse, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. van der 
Weg, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van de burgemeester d.d. 22 mei 2012, 
handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te noemen: "de Gemeente Bernisse' 

De gemeente Brielle, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D. Verbeek, 
wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 22 mei 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Brielle"; 

5. De gemeente Capelle aan den Ussel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. 
van Winden, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester 
en wethouders d.d.12 juni 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Capelle aan den Ussel"; 

en, 
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6. De gemeente Hellevoetsluis, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. D. 
Hofman, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van de burgemeester d.d. 4 juni 2012, 
handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te noemen: "de Gemeente 
Hellevoetsluis"; 

en. 

7. De gemeente Krimpen aan den Ussel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
A. Hofstra, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester 
en wethouders d.d. 12 juni 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Krimpen aan den Ussel"; 

en, 

8. De gemeente Lansingerland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. den Uil, 
wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 29 mei 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Lansingerland"; 

en, 

9. De gemeente Maassluis, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.L.M. Eitjes, 
wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 14 juni 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Maassluis"; 

en, 

10. De gemeente Ridderkerk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. den 
Ouden, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 12 juni 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Ridderkerk"; 

en. 

11. De gemeente Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.C. van 
Huffelen, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 5 juni 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Rotterdam"; 

en. 
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12. De gemeente Schiedam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A. Grijzen, 
wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 12 juni 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Schiedam"; 

en. 

13. De gemeente Spijkenisse, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C. Mourik, 
wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 29 mei 2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te 
noemen: "de Gemeente Spijkenisse"; 

en. 

14. De gemeente Vlaardingen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.L. 
Robberegt, wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van de burgemeester d.d. 12 juni 
2012, handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te noemen: "de Gemeente 
Vlaardingen"; 

en. 

15. De gemeente Westvoorne, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.F. Klok, 
wethouder, krachtens het machtigingsbesluit van de burgemeester d.d. 24 april 2012, 
handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te noemen: "de Gemeente 
Westvoorne"; 

en. 

16. Het openbaar lichaam stadsregio Rotterdam, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. van 
Belzen, de portefeuillehouder Groen, Water en Milieu, krachtens het machtigingsbesluit van 
het dagelijks bestuur van stadsregio Rotterdam d.d. 30 mei 2012, handelend ter uitvoering 
van genoemd besluit, hierna te noemen: "de stadsregio Rotterdam"; 

en, 

17. De provincie Zuid-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. 
Veldhuijzen, gedeputeerde voor Economie, Ruimte en Energie, hiertoe gemachtigd door de 
Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid- Holland op 19 juni 2012, hierna te 
noemen: "de provincie"; 

en. 
18. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. 

Menssen, chief operating officer, hierna te noemen : "het Havenbedrijf"; 
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en, 

19. De Natuur en Milieufederatie Zuid- Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer A.P. Ouwehand, directeur, hierna te noemen: "de NMZH "; 

en. 

20. De Nederlandse Wind Energie Associatie, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer J. Warners, voorzitter, hierna te noemen: "de NWEA"; 

Alle gemeenten gezamenlijk te noemen: de stadsregiogemeenten en; 

Allen gezamenlijk te noemen : "Partijen": 
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In overweging nemende dat: 

• in het Energierapport 2011 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie windenergie als een van de belangrijkste hernieuwbare energieopties voor 
Nederland genoemd wordt, waarbij de ambitie is om 6.000 megawatt (MW) windenergie
vermogen op land te realiseren in 2020, waartoe in de Structuurvisie Wind op Land 
voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie op land aangewezen worden. 

• in de Nota Wervelender het belang van windenergie voor de provincie benoemd wordt, 
waarbij de ambitie is om 720 MW windenergievermogen in Zuid-Holland te realiseren in 
2020, waartoe in de Nota Wervelender concentratiegebieden, plaatsingsgebieden en locaties 
voor windenergie op land aangewezen zijn. 

• met inachtneming van bovenstaande doelstellingen in 2009, het convenant "realisatie 
windenergie in de Rotterdamse haven" aangegaan is door de ministeries van EZ en VROM, 
het Havenbedrijf, de provincie, de gemeente Rotterdam, het Rotterdam Climate Initiative, de 
NWEA en de NMZH; 

• in de regionale Klimaatagenda van de stadsregio en het Plan van Aanpak, zoals bij besluit van 
5 november 2008 vastgesteld door de regioraad, het belang van de doelstelling van het 
opwekken van duurzame energie middels windenergie wordt onderkend; 

• de stadsregiogemeenten met het samenwerkingsproject "Creëren van ruimte voor wind
molens" uit de regionale Klimaatagenda het aandeel duurzame energie dat binnen de 
regiogemeenten wordt opgewekt door toepassing van windenergie willen vergroten en 
hiermee een bijdrage willen leveren aan de ambitie uit de Nota Wervelender van de 
provincie. 

• in de Nota Wervelender is opgenomen dat ondertekening van een convenant met potentiële 
windenergielocaties op korte termijn wordt verwacht. 

• Partijen middels dit convenant initiatieven uit de markt tot plaatsing van windturbines 
wensen te stimuleren; 

• Partijen in het kader van voornoemd project wensen samen te werken aan de uitvoering van 
de doelstellingen aangaande windenergie zoals neergelegd in de Nota Wervelender van de 
provincie en in de regionale Klimaatagenda van de stadsregio Rotterdam en hiertoe nadere 
afspraken in onderhavig convenant wensen vast te leggen. 

• De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn steun heeft uitgesproken 
voor dit convenant en zich binnen zijn bevoegdheden en mogelijkheden zal inzetten om 
belemmeringen in wet- en regelgeving voor de realisatie van windturbines in de stadsregio 
Rotterdam zoveel als mogelijk weg te nemen en bereid is op rijksniveau te zorgen voor 
interdepartementale afstemming. 

Komen Partijen als volgt overeen: 

Artikel 1. Definities 
Windturbines: grote windmolens met een vermogen van 1 MW of meer, ten aanzien 

waarvan geldt dat voor de berekening van het totale te realiseren 
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vermogen indicatief maar niet limitatief uitgegaan wordt van 3 MW; 

Als categorieën in het convenant worden onderscheiden: 

Te realiseren locaties: de gemeenteraad van de betreffende stadsregiogemeenten is 
akkoord gegaan met realisatie/upgrading van windturbines op deze 
locaties. Realisatie van deze locaties zal spoedig volgen; 

Potentiële locaties: er is bestuurlijk draagvlak in het college van B&W van de betreffende 
stadsregiogemeenten voor realisatie van windturbines op deze 
locaties. Wel is nog nader onderzoek nodig naar inpassing in de 
omgeving; 

Studie locaties: er is bestuurlijk draagvlak bij de namens de betreffende stadsregio
gemeente het convenant ondertekenende wethouder voor realisatie 
van windturbines op deze locaties. Wel moeten nog technische en 
bestuurlijke afwegingen worden gemaakt. 

Artikel 2. Doelstellingen 

X. Partijen wensen een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Rijk en de 
provincie aangaande de realisatie en opbrengst duurzame energie middels windturbines. 

2. Partijen spannen zich in om in 2020 minimaal 100 MW aan windenergievermogen op Te 
realiseren locaties en Potentiële locaties gerealiseerd te hebben. 

3. Partijen spannen zich in om in 2020 additioneel minimaal 50 MW aan windenergievermogen 
op Studie locaties, en eventueel op door Partijen wenselijk geachte niet in dit convenant 
opgenomen locaties, gerealiseerd te hebben. 

4. Partijen creëren draagvlak bij en betrokkenheid van burgers en bedrijven uit de regio door de 
mogelijkheid tot participatie - in termen van (al dan niet financieel) profijt hebben van - bij 
realisatie van de windenergieprojecten te bevorderen. 

5. De stadsregiogemeenten maken realisatie van windenergieprojecten op Potentiële locaties 
en - voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden - op Te realiseren locaties mogelijk in de 
gemeentelijke ruimtelijke plannen. Waar nodig worden door colleges van B&W voorstellen 
geformuleerd ter bespreking in de gemeenteraden. 

6. De stadsregiogemeenten maken aanvullend vóór 1 januari 2013 per gemeente, op basis van 
een gezamenlijk op te stellen format, een plan van aanpak voor de windenergielocaties 
binnen de eigen gemeentegrenzen, met daarin een specificatie van activiteiten, een 
participatieparagraaf en tijdpad per windenergielocatie om zo spoedig mogelijk de nog 
benodigde afwegingen te kunnen maken (in geval van Studie locaties) dan wel de realisatie 
van windenergieprojecten mogelijk te maken (in geval van Te realiseren locaties en 
Potentiële locaties). 

7. De stadsregiogemeenten dragen zorg voor de afstemming met het Havenbedrijf bij het 
opstellen van de plannen van aanpak voor de windenergielocaties binnen de eigen 
gemeentegrenzen, voor zover deze betrekking hebben op windenergielocaties die grenzen 
aan het havenindustriële complex. Dit heeft tot doel dat de plannen geen belemmeringen 
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veroorzaken voor de ontwikkeling van het haven- en industriecomplex en de veiligheid van 
de scheepvaart en de omgeving. 

8. De stadsregiogemeenten verkennen de plaatsingsmogelijkheden voor windturbines bij de 
herziening of opstelling van bestemmingsplannen met betrekking tot bedrijfsterreinen of 
glastuinbouwgebieden van tenminste 50 hectare. 

9. De stadsregio Rotterdam neemt het initiatief een format te ontwikkelen voor de op te stellen 
plannen van aanpak voor de windenergielocaties binnen de eigen gemeentegrenzen en 
coördineert afstemming tussen de plannen. 

10. De stadsregio Rotterdam initieert en faciliteert ieder half jaar een overleg tussen Partijen 
met betrekking tot de voortgang van het proces en de uitvoering van onderhavig convenant. 

11. Gedeputeerde Staten spreken hun waardering uit voor de inzet vanuit de gemeenten in de 
stadsregio Rotterdam om te komen tot dit convenant en brengen dit convenant in in de 
voorstellen voor de Actualisering Provinciale Structuurvisie 2012. 

12. Het Havenbedrijf verleent medewerking aan de realisatie van windturbines op Te realiseren 
locaties en Potentiële locaties die grenzen aan het havenindustriële complex, waarbij 
uitgangspunt is dat deze ontwikkelingen geen negatieve impact hebben op windturbine
locaties in het Havengebied en geen belemmering vormen voor het functioneren van het 
havenindustriële complex. Het Havenbedrijf beoordeelt Studielocaties per geval op zijn 
merites. 

13. De NMZH spant zich binnen haar verantwoordelijkheden en capaciteit in om de mogelijk
heden voor toepassing van windenergie binnen de stadsregio Rotterdam optimaal te 
benutten. De NMZH zoekt bij haar eigen netwerk van natuur- en milieuorganisaties steun 
voor de uitvoering en werkt samen met de convenantpartners aan kennisdeling, kennis
uitwisseling en participatie van burgers en bedrijven bij de uitvoering van het convenant. 

14. De NWEA ondersteunt de groeimogelijkheden voor de toepassing van windenergie in de 
stadsregio Rotterdam. De NWEA stimuleert de bij haar aangesloten projectontwikkelaars en 
andere bedrijven om projecten uit te voeren en zet haar communicatiemiddelen in om het 
draagvlak te vergroten voor windenergie in de stadsregio Rotterdam en daarbuiten. Daarbij 
benoemt de NWEA ook de economische kansen van windenergie en brengt best practices 
voor lokale betrokkenheid onder de aandacht. De NWEA kaart in overleg met overheden en 
andere instanties kansen en belemmeringen aan om de in de bijlage genoemde windenergie
locaties zoveel mogelijk te kunnen benutten. 

Artikel 3.Status convenant 
Partijen beogen met de ondertekening van onderhavig convenant geen rechtens 
afdwingbare verplichtingen in het leven te roepen. 

Artikel 4. Inwerkingtreding en duur 
1. Dit convenant treedt in werking na ondertekening door Partijen en eindigt op 31 december 

2020. 
2. De verplichtingen van de stadsregio Rotterdam ingevolge dit convenant eindigen als deze 

publiekrechtelijke rechtspersoon ophoudt te bestaan. De provincie neemt in dat geval de in 

8 
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artikel 2 lid 10 opgenomen taken dan van de stadsregio Rotterdam over, tenzij Partijen 
anders beslissen. 

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging en onvoorziene omstandigheden 
1. Indien een partij van mening is dat een in dit convenant gesteld doel niet haalbaar is, brengt 

deze partij de andere Partijen daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. Waarna 
Partijen met elkaar in overleg treden. De betreffende partij is niet eerder gerechtigd te 
stoppen met de (gedeeltelijke) uitvoering van onderhavig convenant, dan nadat Partijen in 
overleg vastgesteld hebben dat een in dit convenant gesteld doel niet haalbaar is. 

2. Bij ingrijpende wijziging van omstandigheden welke bij het aangaan van het convenant niet 
waren te voorzien, treden Partijen met elkaar in overleg, waarbij zij trachten een 
aanvaardbare oplossing te vinden voor de gerezen problemen, rekeninghoudend met hun 
wederzijdse belangen. 

3. Indien gemeenteraden of provinciale staten niet akkoord gaan met één of meerdere 
windenergielocaties, zullen Partijen met elkaar in overleg treden, waarbij zij zullen trachten 
een aanvaardbare oplossing te vinden voor de gerezen problemen, rekeninghoudend met 
hun wederzijdse belangen. 

4. Dit convenant eindigt ingeval: 
a. Partijen tussentijdse beëindiging overeenkomen; 
b. Na verloop van de in artikel 4 gestelde termijn. 

5. Aanpassingen van onderhavig convenant op grond van het gestelde in dit artikel en op grond 
van regelgeving zullen over en weer nooit tot aansprakelijkheid en schadeplichtigheid 
kunnen leiden voor partijen. 

Artikel 6. Overleg 
1. Partijen zullen ieder halfjaar met elkaar in overleg treden met betrekking tot de voortgang 

van het proces en de uitvoering van onderhavig convenant. 

Artikel 7. Wijzigingen van het convenant 
1. Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken onderhavig convenant te wijzigen. In 

dit geval treden Partijen binnen zes weken na vorenbedoeld schriftelijk verzoek met elkaar in 
overleg. 

2. Wijzigingen zullen eerst na schriftelijke goedkeuring van alle Partijen worden geacht 
onderdeel uit te maken van onderhavig convenant. De door Partijen goedgekeurde 
wijzigingen worden als bijlage aan dit convenant gehecht. 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op onderhavig convenant is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Ingeval geschillen ontstaan tussen Partijen zullen Partijen middels overleg tot een oplossing 

trachten te komen. Een geschil is aanwezig, indien één van de Partijen dat schriftelijk en 
gemotiveerd mededeelt aan alle andere Partijen. 
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Artikel 9. Bijlagen 
1. De bijlagen bij onderhavig convenant worden geacht hiervan onderdeel uit te maken. 
2. Bijlagen bij onderhavig convenant zijn: 

1. matrix met overzicht van de locaties 
2. kaart met overzicht van de locaties 

Aldus opgemaakt en ondertekend te Schiedam op 21 juni 2012: 

1. De gemeente Albrandswaard 
Mevrouw M.P.C. van Ginkel-van Maren 

2. De gemeente Barendrecht 
De heer B.J. Nootenboom 

3. De gemeente Bernisse 
De heer S. van der Weg 

4. De gemeente Brielle 
De heer D. Verbeek 

5. De gemeente Capelle aan den Ussel 
De heer J. van Winden 

6. De gemeente Hellevoetsluis 
De heer P.D. Hofman 

7. De gemeente Krimpen aan den Ussel 
De heer A. Hofstra 

8. De gemeente Lansingerland 
De heer J. den Uil 

10 
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9. De gemeente Maassluis 
De heer H.L.M. Eitjes 

10. De gemeente Ridderkerk 
De heer A. den Ouden 

11. De gemeente Rotterdam, 
Mevrouw A.C. van Huffelen 

12. De gemeente Schiedam 
De heer J.A. Grijzen 

13. De gemeente Spijkenisse 
Mevrouw C. Mourik 

14. De gemeente Vlaardingen 
De heer J.L. Robberegt 

15. De gemeente Westvoorne 
De heer I.F. Klok 

16. De stadsregio Rotterdam 
De heer J. van Belzen 

17. De provincie Zuid- Holland 
De heer G. Veldhuijzen 

18. Het Havenbedrijf Rotterdam 
Mevrouw T. Menssen 

n 
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19. De Natuur en Milieufederatie Zuid- Holland 
De heer A.P. Ouwehand 

20. De Nederlandse Wind Energie Associatie 
De heer J. Warners 

12 



B i j l a g e 9.2.1 o n d e r d e e l C o n v e n a n t " R e a l i s a t i e w i n d e n e r g i e s t a d s r e g i o R o t t e r d a m " 

In de onderstaande tabel zijn per gemeente de Te realiseren locaties, Potentiële locaties en Studielocaties 
weergegeven, waaraan in het convenant "Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam" wordt gerefereerd. 

Partijen spannen zich in om windturbines te realiseren op deze locaties. Gedurende de looptijd van het 
convenant kunnen zij besluiten aanvullende locaties voor de realisatie van windmolens toe te voegen. 

De locaties zijn getypeerd naar bestuurlijk draagvlak ten tijde van ondertekening van het convenant. De 
typering geeft een indicatie van het nog te verrichten onderzoek dat per locatie varieert. 

Regiogemeente Locatienaam Omvang locatie Type locatie 

Turbines MW 
Albrandswaard - - -
Barendrecht Heinenoordtunnel 5 15 Potentieel* 

Vaanplein 5 15 Potentieel* 
Bedrijventerrein Oost (Al 5) 2 6 Potentieel* 

Bernisse Hartel-Oost Bernisse 2 6 Studie 
Brielle - - - -
Capelle aan den Ussel Rivium 1 3 Potentieel" 
Hellevoetsluis Haringvlietdam noord upgrade 4 12 Te realiseren 

Haringvlietdam noord verlenging upgrade 2 6 Studie 
Krimpen aan den Ussel - - - -
Lansingerland Prisma/Bleizo 4 12 Potentieel 
Maassluis - - - -
Ridderkerk Nieuw Reijerwaard 3 9 Potentieel*" 
Rotterdam Hoek van Holland 10 30 Potentieel 

Rozenburg Landtong 4 12 Studie**** 
Beneluxster 2 6 Studie 

Schiedam Beneluxtunnel Schiedam 2 6 Potentieel 
Spijkenisse Hartel-Oost Spijkenisse 2 6 Studie 
Vlaardingen De Groote Lucht 2 6 Te realiseren 

'T Scheur 4 12 Studie 
Beneluxtunnel Vlaardingen 1 3 Potentieel 

Westvoorne Noordzeeboulevard 5 15 Potentieel 
De locaties zijn opgenomen in de voorontwerp structuurvisie Barendrecht (de MW's zijn ambtelijk ingeschat). De 
voorontwerp structuurvisie wordt in juli 2012 in de gemeenteraad van Barendrecht besproken. 
De locatie Heinenoordtunnel ligt in Provinciaal Landschap. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland brengen de 
ruimtelijke consequenties in in de voorstellen voor de Actualisering Provinciale Structuurvisie 2012. 
Er is een particulier initiatief voor realisatie van één windturbine met een vermogen van 3 MW. 
De windturbines zijn opgenomen in het provinciale inpassingsplan. Het provinciale inpassingsplan is door Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland geaccordeerd (vergelijkbaar met collegeniveau). Het provinciale inpassingsplan 
moet nog vastgesteld worden door Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
De locatie is ongewenst door de gemeente Ridderkerk. 
De locatie is ongewenst door de deelgemeente Rozenburg. 

Type locatie Status MW 
Te realiseren De gemeenteraad van de betreffende stadsregiogemeenten is akkoord gegaan 

met realisatie/upgrading van windturbines op deze locaties. Realisatie van deze 
locaties zal spoedig volgen. 

18 

Potentieel Er is bestuurlijk draagvlak in het college van B&W van de betreffende stadsregio
gemeenten voor realisatie van windturbines op deze locaties. Wel is nog nader 
onderzoek nodig naar inpassing in de omgeving. 
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Subtotaal 132 
Studie Er is bestuurlijk draagvlak bij de namens de betreffende stadsregiogemeenten het 

convenant ondertekenende wethouder voor realisatie van windturbines op deze 
locaties. Wel moeten nog technische en bestuurlijke afwegingen worden gemaakt. 
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Totaal 180 
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> Retouradres PoslDus 20401 2500 fcK Den Maag 

Stadsregio Rotterdam 
T.a.v, de heer J. van Belzen 
Postbus 21051 
3001 AB ROTTERDAM 

Datum 1 0 JUN ?01? 

Betreft steun voor uw convenant inzake windenergie 

Geachte heer Van Belzen, 

Het verheugt mij dat maar liefst 15 gemeenten, het openbaar lichaam stadsregio 
Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, de Natuur en 
Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Organisatie de 
handen ineen slaan om vóór 2020 150 MegaWatt aan windenergie binnen de 
regio gerealiseerd te hebben. 

Dit initiatief is wat mij betreft een toonbeeld van hoe de ontwikkeling van 
windenergie zou moeten gaan. Gemeenten en provincie tonen ambitie en slaan de 
handen ineen met de milieuorganisaties en andere belanghebbenden. In uw geval 
vind ik het ook nog eens heel bijzonder dat het om veel windenergie midden in de 
Randstad gaat. 

Ik zou het een geweldige prestatie vinden als het allemaal lukt en wil daaraan 
graag mijn steentje bijdragen door - binnen mijn mogelijkheden en bevoegdheden 
- mij in te zetten om te bevorderen dat belemmeringen in wet- en regelgeving 
zoveel mogelijk worden weggenomen. Ik ben bereid daarvoor het aanspreekpunt 
le zijn binnen het Rijk. Een en ander kan met ambtenaren van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden afgestemd. 

Ik wens u veel succes bij de realisatie van het convenant. 

Met vriendelijke groet, 

D i r e c t o r a a t - g e n e r a a l voor 
E n e r g i e , T e l e c o m en 
M e d e d i n g i n g 
Directie Energie en 
Duurzaamheid 

B e z o e k a d r e s 
Bezuldenhoutseweg 30 
2b94 AV Den Maag 

P o s t a d r e s 
Postbus 20401 
2500 EK Den Maag 

F a c t u u r a d r e s 
Postbus 16180 
2500 BD Den Maag 

O v e r h e i d s i d e n t i f i c a t i e n r 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www r i jksoverheid. nl /elem 

B e h a n d e l d d o o r 
dr$. R. Moor 

T 070 379 6419 
F 070 379 7423 
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