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Startnotitie partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake windenergie

1. Aanleiding

In de Verordening ruimte 2014 en het Programma ruimte, onderdeel van de Visie ruimte en mobiliteit 

(VRM) en vastgesteld juli 2014, is een aantal locaties voor windenergie door de provincie vastgelegd. De 

provincie geeft hiermee invulling aan haar afspraken met het Rijk om in 2020 te voorzien in 735,5 MW 

windvermogen op land. De locaties zijn opgenomen op kaart 10 bij de Verordening ruimte. Om 

verschillende redenen is het nodig om de opgenomen locaties aan te passen.

Ten eerste. Met de stadsregio Rotterdam is overeengekomen dat zij 150 MW realiseren buiten het haven-

en industriegebied (Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam, juni 2012). Deze locaties zijn 

vastgelegd in de Verordening ruimte behorende bij de Visie ruimte en mobiliteit.

Een aantal locaties uit het convenant met de stadsregio is technisch niet haalbaar gebleken. Met de regio 

is daarom een project gestart om te komen tot realiseerbare windenergielocaties. Er is op basis van een 

belemmeringsonderzoek, een workshop met alle gemeenten, een marktconsultatie, een inventarisatie van 

burgerinitiatieven door gemeenten en de mileufederatie, en een eerste schifting op basis van de criteria 

voor windenergie in de VRM, een lijst met alternatieve locaties samengesteld. Daarnaast bevat het 

convenant een lijst met studielocaties die mogelijk nog opgenomen kunnen worden.

Ten tweede zijn bij de vaststelling van de Verordening ruimte en het Programma ruimte in juli 2014 enkele 

potentiële windenergielocaties buiten de stadsregio nog niet opgenomen in afwachting van een nadere 

onderbouwing. Het gaat om de locaties A12 Balij (gemeente Pijnacker-Nootdorp), Technopolis (gemeente 

Delft), ABC Westland (gemeente Westland).

Tot slot is uit onderzoek gebleken dat de locatie Alblasserdam te veel impact heeft op werelderfgoed 

Kinderdijk en daarom niet gerealiseerd kan worden. Deze locatie moet worden geschrapt.

2. PlanMER

Voor het opnemen van nieuwe locaties in de VRM is het nodig om een planMER op te stellen. De insteek 

is om voor de stadsregio de m.e.r.-procedure breed in te zetten, waarna de haalbare locaties in de 

Verordening ruimte en het Programma ruimte worden opgenomen. Door bij de start van de procedure 

maximaal te onderzoeken ontstaat er ruimte in het proces.

Bij de start van de m.e.r.-procedure worden de volgende locaties meegenomen:

1. De lijst met alternatieve locaties, samengesteld in overleg met de stadsregio.

2. De lijst met studielocaties uit het convenant met de stadsregio.

3. De locaties in de stadsregio die nu al in de VRM zijn opgenomen.

4. De 3 kansrijke locaties die buiten de stadsregio liggen.

De volledige lijst met locaties is opgenomen in de bijlage bij deze notitie.

Het m.e.r. proces voor de locatieafweging wordt zo ontworpen dat in de vervolgprocedures met mogelijke 

m.e.r.(beoordelings)procedures (bijvoorbeeld bij het herzien van bestemmingsplannen) dit niet opnieuw 

hoeft te worden gedaan en kan worden volstaan met een projectMER.

3. Reikwijdte van de wijzigingen in de Verordening ruimte en het Programma ruimte

De reikwijdte van deze partiële wijziging van de Verordening ruimte en het Programma ruimte 2014 blijft 

beperkt tot dit onderwerp. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat uitsluitend aanpassing nodig is van kaart 

10 bij artikel 2.4.1 (windenergie) van de Verordening ruimte en paragraaf 4.4 (Energietransitie als integrale

PZH-2015-521865490 dd. 25-08-2015



2

opgave) uit het Programma ruimte. Aanpassing van de Visie is nu niet voorzien, maar zal wel worden 

gedaan als het proces daar aanleiding toe geeft.

Kaart 10 regelt op welke locaties windenergie in Zuid-Holland gerealiseerd kan worden. In het 
Programma ruimte is een korte toelichting per locatie opgenomen. 

4. Relatie met toekomstige wijzigingen van de Visie ruimte en mobiliteit, Verordening ruimte en 

Programma ruimte

In 2015 zijn er waarschijnlijk nog een tweetal aanleidingen voor het starten van een (gecombineerde) 

wijzigingsprocedure van Visie, Programma’s of Verordening. 

a) Uiterlijk per 1 juli 2015 worden de regionale visies voor wonen en de regionale visies voor kantoren 

geactualiseerd. De provincie verwacht van de samenwerkende gemeenten dat de regionale visies elke 

drie jaar worden geactualiseerd. De actualisering van de regionale visies kan leiden tot aanpassing 

van het Programma ruimte, met name paragraaf 2.2.1 (Beter benutten bestaand stads- en 

dorpsgebied) waarin de ontwikkelingslocaties groter dan 3 hectare buiten BSD zijn aangegeven.

b) Bij de vaststelling van de VRM en het programma mobiliteit in juli 2014 was de inzet gericht op 

het vastleggen en bestendigen van de bestaande (bestuurlijke) afspraken. De kaders die hiervoor 

zijn gebruikt staan nog steeds overeind, maar op het niveau van de acties is aanvulling gewenst. 

Om die reden zijn in de 1e helft van 2015 een aantal netwerkanalyses gestart voor OV, wegen en 

vaarwegen. Na afronding van deze analyses wordt in de zomer van 2015 bepaald of en zo ja hoe 

dit leidt tot een aanvulling of actualisatie van het programma Mobiliteit.

Deze wijzigingsprocedure voor de windenergie locaties heeft een lange doorlooptijd (zie paragraaf 

procedure). Waar mogelijk worden toekomstige wijzigingsprocedures gecombineerd met deze procedure.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een aparte procedure omdat voor deze herziening een m.e.r. procedure 

doorlopen wordt en voor de andere twee voorziene wijzigingen niet.

5. Procedure

Conform de protocolafspraken leggen Gedeputeerde Staten bij de aanvang van een actualiserings- of 

partiële wijziging van de Visie ruimte en mobiliteit en de bijbehorende Programma’s en Verordening, een 

startnotitie ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Tegelijkertijd met deze startnotitie voor de partiële

herziening windenergie  wordt het startdocument van de planMER ter besluitvorming voorgelegd aan 

Provinciale Staten. Het doorlopen van het totale vaststellings- en besluitvormingstraject voor deze partiële

wijziging van de Verordening ruimte en het Programma ruimte wordt bepaald door de voortgang in de 

planm.e.r- procedure. De planning en samenhang met de planMER is opgenomen in onderstaande tabel.

Rol Provinciale Staten

Provinciale Staten stellen deze startnotitie en het startdocument van de planMER vast. Ook nemen zij het 

besluit om het startdocument ter inzage te leggen. Provinciale Staten wordt gevraagd om, net als bij de 

m.e.r.-procedure voor de VRM, de bevoegdheid om de plan m.e.r.-procedure te doorlopen te delegeren 

aan Gedeputeerde Staten.

Op basis van de ter inzage legging van het startdocument van de planMER wordt een Advies reikwijdte en 

detailniveau voor de m.e.r.-procedure opgesteld. Gedeputeerde Staten stellen het Advies reikwijdte en 

detailniveau vast, waarna gestart wordt met de m.e.r.-procedure en het opstellen van de ontwerp 

herziening VRM. Provinciale Staten stellen vervolgens de ontwerp herziening van de VRM vast en geven 

die vrij voor de inspraak. Na vaststelling van de nota van beantwoording en wijziging door GS kunnen PS 

besluiten tot het houden van een hoorzitting voordat zij de herziene VRM vaststellen.
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Datum Procedure VRM Procedure planMER

2015

Juli vaststellen startnotitie herziening VRM GS Vaststellen startdocument planMER 

windenergie GS

September

(16-9)

vaststellen startnotitie herziening VRM PS Vaststellen startdocument planMER 

PS en start terinzagelegging (6 

weken)

Oktober- november Ter inzage termijn en 

omgevingsconsultatie; advies van de 

Commissie voor m.e.r. over 

reikwijdte en detailniveau.

November/december Schrijven advies reikwijdte en 

detailniveau op basis van ter inzage 

legging

2016

Q1 vaststellen advies reikwijdte en 

detailniveau in GS

Q1 Start opstellen ontwerp herziening VRM Start opstellen planMER

Q2 Vaststellen ontwerp herziening VRM in GS  

en ontwerp herziening ter inzage

Vaststellen planMER in GS

en openbaar maken samen met 

ontwerp herziening van de VRM

Q2/Q3 Vaststellen nota van beantwoording en 

wijziging door GS

Q3 Vaststellen herziening VRM in PS

Mogelijk besluit tot opstellen benodigde 

Provinciale Inpassingsplannen

(afhankelijk van besluit tot wijziging 

bestemmingsplannen door gemeenten)

Na het vaststellen van de herziene VRM starten de procedures voor de inrichting van de locaties. Dit kan 

via de bestemmingsplannen van de gemeenten en indien nodig via een provinciaal inpassingsplan. De 

verwachting is dat dit vervolg traject door loopt tot tweede/derde kwartaal 2017.
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Bijlage 1 lijst met locaties m.e.r.-procudure

Locaties binnen de voormalige stadsregio Rotterdam

Nr Gemeente Naam locatie

1 Albrandswaard Distripark Eemhaven

2 Bos Valckenstein/Beneluxplein

3 Barendrecht Oost 2 (diagonaal op terrein)

4 Heinenoord

5 Vaanplein

6 Brielle N57 oostkant (langs weg)

7 Capelle ad IJssel Nvt

8 Hellevoetsluis N57

9
Kickersbloem 3 (industrieterrein)

/ Kanaal door Voorne

10 Haringvlietdam Noord (upgrade)

11
Haringvlietdam Noord verlenging 

upgrade

12 Krimpen a d IJssel Stormpolder

13 Lansingerland Verruiming locatie Prisma/Bleizo

14 Bedrijventerrein Oudeland

15
Ten noorden van het lage en 

hoge Bergse Bos

16 Veilingterrein

17 Prisma/Bleizo

18
Maassluis Langs water, 

bedrijventerrein/kerkhof

19 Nisserwaard Beerenplaat

20 Zuidrand

21 Halfweg

22 Verruiming Spijkenisse Hartel

23 Hartel Oost

24
Ridderkerk Industrieterrein Ridderhaven -

Donkersloot

25 Rotterdam Tegenover' Rivium 1

26 Tegenover' Rivium 2

27 Ahoy

28 Vaanplein

29 Poort van Charlois

30 Hoek van Holland (alternatief)

31 Hoek van Holland de pier

32 Verlengde nieuwe waterweg

33 Stenaterrein

34 Rozenburg Landtong

35 Schiedam Vijfsluizen
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36 Beneluxtunnel Schiedam

37 Vlaardingen Broekpolder, A20 Noordzijde

38 Vergulde hand West

39 Koggehaven

40 Oeverbos

41 Scheurstrook

42 ‘t Scheur

43 Beneluxtunnel Vlaardingen

44 Westvoorne Noordzeeboulevard

Locaties buiten de voormalige stadsregio Rotterdam

Nr Gemeente Naam locatie

45 Delft Technopolis

46 Pijnacker Nootdorp A12 de Balij

47 Westland ABC Westland
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