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Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

proces partiële wijziging Visie Ruimte en Mobiliteit inzake

windenergie.

Geacht college,

Met deze brief informeren wij u over het proces rond het milieueffectonderzoek naar de invulling
van de alternatieve locaties voor windenergie in uw regio en de partiële wijziging visie Ruimte en

Mobiliteit (VRM). Dit naar aanleiding van het vaststellen van het startdocument PlanMER en de
startnotitie partiële wijziging VRM door Provinciale Staten op 16 september 2015.
ln deze brief lichten wij toe hoe de províncie de betrokkenheid van gemeenten wil vormgeven en

welke mogelijkheden u heeft om uw inbreng te leveren. Dit is in lijn met de afspraken gemaakt in

het GROM-overleg van 8 juli 2015 over de bespreking van de lijst met te onderzoeken
alternatieve windlocaties. Doel is om de opgave van 150 MW uit het Convenant realisatie
windenergie Stadsregio Rotterdam te kunnen halen.

De stadsregio Rotterdam heeft de uítvoering van dit convenant gecoördineerd en gezamenlijk

met gemeenten de voortgang van locaties uit het convenant besproken tijdens het
portefeuillehouders overleg Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu (GROM) van de stadsregio
Rotterdam. ln 2013 is in het GROM geconstateerd dat de opgave van 150MW niet gehaald kon

worden en is - in overleg met de provincie - besloten op zoek te gaan naar alternatieve locaties.

Hiertoe is het bij u bekende proces doorlopen waarin locaties in beeld zijn gebracht middels a)

een belemmeringenonderzoek, b) een workshop voor gemeenteambtenaren duurzaamheid en

RO, c) een marktconsultatie via NWEA (belangenorganisatie van ontwikkelaars) en d) een

uitvraag bij gemeenten voor burgerinitiatieven. Deze exercitie heeft geleid tot een lijst met

alternatieve locaties die op 8 juli 2015 is voorgelegd aan het GROM.

Om windturbines op altematieve locaties mogelijk te maken, is een wijziging van de VRM nodig. De
provincie Zuid-Holland begint daarom een ondezoek naar de milieutechnische en

omgevingsaspecten van deze locaties (planMER) zodat een goede añrueging kan worden gemaakt

op het moment dat besloten wordt welke locaties in de VRM worden opgenomen. Uiteindelijk
worden locaties in de VRM opgenomen die bijdragen aan realisatie van het doel: 150 MW
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opgesteld vermogen aan windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam. Provinciale Staten

besluiten over het wijzigen van de VRM. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het

opstellen van het planMER.

De provincie wil u als gemeente, maar ook andere belanghebbenden, nadrukkelijk betrekken b'tj het

proces. Daartoe richt de provincie een aantal sporen in. Hieronder lichten we deze sporen toe.

Ruimtelijk spoor

Om de wijziging van de VRM mogelijk te maken doorloopt de provincie de wettelijk-formele m.e.r.-

procedure, inclusief vaste inspraakmomenten.

Er zijn drie formele momenten waarop u als gemeente kunt inspreken:

1) Tijdens de terinzagelegging van het startdocument planMER. U heeft daarbij tevens de

mogelijkheid om andere alternatieve locaties aan te dragen'

2) Tijdens de terinzagelegging van het planMER en ontwerp VRM,

3) Tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten ten behoeve van de besluitvorming aan het

eind van het traject.

De planning van dit spoor is in de bijlage opgenomen. Het startdocument planMER wordt vanaf 1

november 2015 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Dit startdocument beschrijft

welke locaties zullen worden onderzocht en hoe dit gebeurt. GS benadrukken dat de lijst met

alternatieve locaties die in het ondezoek worden meegenomen niet automatisch ín de VRM

zullen worden opgenomen. De resultaten van de planm.e.r.-procedure worden naast andere

aspecten meegenomen bij de besluitvorming over op te nemen locaties.

U heeft tijdens de inspraakperiode dus de ruimte om andere kansrijke locaties aan te dragen. Wij

nodigen u uit dit te doen via windenerqie@pzh.nl tot uiterlijk 15 december 2015. Wij horen graag

van u of u hier gebruik van gaat maken.

De aangedragen locaties worden in het traject van het veruverken van de zienswijzen en het

opstellen van het Advies Reikwijdte en Detailniveau onderworpen aan dezelfde criteria als de

locaties díe in het startdocument zijn opgenomen. Dit kan leiden tot een aanvulling van de lijst

met te onderzoeken locaties in de planMER.

Na opstellen van de planMER en ontwerp VRM heeft u wederom de mogelijkheid om te reageren

op de stukken, in casu de planMER en ontwerp VRM. En als laatste kunt u tijdens de hoozitting bij

behandeling van de VRM in de Provinciale Staten uw standpunten toelichten.

Bestuurlijk spoor

Conform afspraken in het GROM wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de planMER en

het ontwerp van de VRM. Wü willen u op dat moment consulteren over uw bereidheid om de

onderzochte locatie al dan niet in een bestemmingsplanwijziging op te nemen. De resultaten van

deze consultatie worden meegenomen in het besluitvormingsproces van Provinciale Staten.

Tot en met juli 2015 is gebruik gemaakt van het gremium GROM dat als onderdeel van de

stadsregio Rotterdam functioneerde. De stadsregio bestaat niet meer. Daarom zullen wij voortaan

de bestuurlijke tafels Ruimte benutten om het overleg met u voort te zetten.
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Maatschappelijk spoor

Centraal in het maatschappelijk spoor staat het opzetten van een dialoog met medeoverheden,
maatschappelijke organísaties en initiatiefnemers gedurende het hele traject. Dit gebeurt via een
klankbordgroep met een (ambtelijke) afuaardigíng van gemeenten, convenantpartners en een
aantal andere maatschappelijke organisaties. Doel is dat we deelnemende organisaties
informeren over de opzet en uitkomsten van het planMER en de herziening van de VRM zodatzij
hierover kunnen adviseren.

Wijzien uw gemeente graag vertegenwoordigd in deze klankbordgroep. Aanmelden voor
deelname kan via het mailadres windenersie@pzh.nl.

Daarnaast wil de provincie lokale initíatieven stimuleren en omwonenden en belanghebbenden
betrekken. ln de periode van het opstellen van de planMER, worden daarom regionale
bijeenkomsten georganiseerd met direct betrokkenen. Bijde invulling hiervan zalde provincie de
gemeenten betrekken.

De provincie ziet graag dat de omgeving en omwonenden profiteren van de plaatsing van
windturbines. De provincie kan dit niet afdwingen maar informeert u graag over de opties en zal
daar waar mogelíjk zelf faciliteren, bijvoorbeeld door koppeling met gelden uit het
UitvoeringsProgramma Groen. Afspraken over profijtregelingen worden in de projectfase
gemaakt, deze fase volgt op de vastlegging in de VRM. Bü profijtregelingen kunt u denken aan
financiöle deelneming met aandelen/obligatíes, lokaal fonds, omwonendenregeling zoals groene

stroom met korting, korting op de energierekening of een andere (financiële) vergoeding en
creciren van lokale werkgelegenheid.

ln de bijlage vindt u een globale planníng van het gehele proces. Exacte data zullen tijdig met u
worden gecommuniceerd. Tevens vindt u in de bijlage de vastgestelde documenten en
toelichtende brief van GS aan PS. U vindt deze stukken ook op de provinciale website via de link
www.zuid-holland. nl/locatieswindenergie

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op een constructieve samenwerking
met u in het voorliggende traject.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris a.i., voorzitter,

drs. J.H. de Baas

Cc: gemeenteraden

Bijlagen:

- tijdpad proces
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Q22017PSVaststellen herz,iene VRM in PS

Q22017Bespreken nota van beantwoording en gewijzigd ontwerp in
commissie RenL

Hoorzitting Cie. RenL Q22017

Q22017
GS

Vaststellen nota van beantwoording en gewijzígd ontwerp
ín GS

a-12017(optioneel) briefing PS over nota van beantwoording en
gewiiziqde ontwerp VRM

2017

Q4 2016 -
Q12017

Opstellen nota van beantwoording en ven¡¡erken inspraak in
stukken

Q4 2016ontwerp VRM ter inzage en planMER openbaar
Q3 2016bespreken ontwerp VRM en planMER in commissie RenL
Q3 2016GSVaststellen ontwerp VRM en planMER

Q3 2016Opstellen ontwerp VRM
Q22016Bríefing PS over concept planMER
Q22016Opstellen concept planMER inclusief omgevingsconsultatie
AprilGSVa ststel I en N otitie Reí l<wijdte en detaÍ I niveau

MaartBriefing PS over Notitie Reikwijdte en detailniveau
Januari- maartOpstellen advies reikwijdte en detailniveau

2016

november tot 15
december 2015

lnspraak startdocument planMER, omgevingsconsultatie,
advies van de Commissie voor de m.e.r.

16-9-2015
PS

Vaststellen startdocument planMER en startnotitie VRM
henienÍng

2015
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