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ONDERWERP 
Zienswijze college op de aanpassing Provinciale Verordening Ruimte en Milieu ten behoeve van 
realisatie windenergie 

KENNISNEMEN VAN 
- De uitkomsten van de PlanMER 
- De te volgen procedure 
- De mogelijkheden tot beïnvloeding van het proces 
- Een onderzoek naar alternatieven  

 

INLEIDING 
Uw raad heeft bij motie van 17 december 2012 en bij amendement van 10 november 2014 
aangegeven geen ruimte te zien voor realisatie van windmolens binnen Albrandswaard. 
De gemeente Albrandswaard is partner in het convenant windenergie. Hierin is afgesproken dat in de 
regio Rotterdam 150 MW aan windenergie gerealiseerd moet worden. In dit convenant zijn geen 
locaties op ons grondgebied opgenomen. 
De provincie heeft geconstateerd dat de in het convenant afgesproken 150 MW aan windenergie niet 
wordt gerealiseerd. Daarom heeft zij een PlanMER opgesteld. Deze dient voor het onderzoek naar de 
mogelijkheden tot realisatie van (voldoende) windenergie in het gebied van de voormalige Stadsregio. 
In deze PlanMER zijn wel 2 locaties voor windmolens op ons grondgebied aangewezen: Beneluxster 
nabij bos Valckesteijn en op het Distripark Eemhaven. GS hebben het voornemen deze locaties op te 
nemen in hun Verordening Ruimte en Milieu (VRM). Dit is het provinciaal toetsingskader voor 
ruimtelijke ontwikkeling. Deze provinciale ambitie botst met het door uw raad tot op heden ingenomen 
standpunt over windmolens. 

KERNBOODSCHAP 
De provincie vraagt onze gemeente medewerking aan de plaatsing van windmolens. Deze vraag om 
een handreiking te doen spoort niet met het standpunt dat uw raad heeft ingenomen over plaatsing 
van windmolens op het grondgebied van Albrandswaard. Wij omarmen duurzame energie. Wij hebben 
de voorkeur voor het onderzoeken van alternatieve mogelijkheden ten opzichte van de beoogde 
windmolens. 

TOELICHTING 
Uitkomsten PlanMER 
De PlanMer geeft aan dat beide locaties, Beneluxster en Distripark, geschikt zijn voor de realisatie van 
windenergie. In het onderzoek wordt uitgegaan van 12 MW ( 4 Windturbines) bij de Beneluxster en 9 
MW (3 windturbines) op het Distripark Eemhaven.  
In het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en de provincie en ook het daarop volgend ambtelijk 
overleg is door de provincie nadrukkelijk aangegeven dat de opgave windenergie evenredig verdeeld 
moet worden over alle gemeenten. Het college van gedeputeerde staten zal op 20 december a.s. een 



besluit nemen over het zgn. Voorkeursalternatief (VKA). Bij dit VKA worden de uitkomsten van de 
PlanMer bezien en worden locaties afgewogen. In het kader van de afweging heeft de provincie de 
gemeenten gevraagd een zgn. handreiking te doen waarbij de gemeenten aangeven welke locaties 
binnen hun grondgebied zij haalbaar vinden. Nadrukkelijk is in beide overleggen door de provincie 
aangegeven dat een reactie “Geen van de locaties is haalbaar” zal leiden tot opnemen van alle binnen 
die gemeente onderzochte locaties in de Verordening Ruimte en Milieu. Met het schetsen van deze 
consequentie zetten GS hun verzoek kracht bij en manen zij de gemeenten tot spoed om als 
gemeente de provincie “de hand te reiken”.  
 
De procedure 
Door de provincie wordt nu ingezet op besluitvorming rond het VKA in het college van Gedeputeerde 
Staten van 20 december. Na dit besluit vindt behandeling plaats in de provinciale commissie. 
Vervolgens zal de nieuwe VRM eind januari/begin februari voor zienswijzen worden gepubliceerd. Op 
dat moment bestaat er gedurende zes weken de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Daarbij 
kan tevens worden gewezen op mogelijke omissies in de planMER. Door de provincie wordt ingezet 
op vaststelling van de VRM voor het zomerreces 2017. 
Na vaststelling biedt de VRM dan de ruimte aan initiatiefnemers om een omgevingsvergunning aan te 
vragen. In het geval er sprake is van een vermogen van meer dan 5 MW (twee turbines) is voor de 
omgevingsvergunning niet de gemeente bevoegd gezag maar de provincie. Wel blijft de bevoegdheid 
bij de gemeente om op verzoek van initiatiefnemer en provincie het bestemmingsplan aan te passen 
voor dit doel. Indien de gemeente hieraan niet meewerkt heeft de provincie de bevoegdheid om een 
inpassingsplan te maken. In de overleggen heeft de provincie ook hierop gewezen. 
 
Mogelijkheden tot beïnvloeding van het proces 
Zoals uw raad al in de motie van 17 december 2012 en het amendement van 10 november 2014 heeft 
aangegeven zien wij geen ruimte voor realisatie van windmolens binnen Albrandswaard. De aan deze 
besluitvorming liggende motieven zijn in onze optiek niet gewijzigd. Instemming met de genoemde 
locaties voor het plaatsen van windmolens achten wij, ondanks de grote druk vanuit de provincie, niet 
gewenst. 
 
Wij willen een andere handreiking bieden dan de gevraagde 
Wij willen als gemeente onze bijdrage aan reductie van de CO2 emissie graag leveren.  
Jammer is het dat de provincie niet zozeer inzet op het doel maar op een specifiek middel; hoge 
windturbines. 
Liever zetten wij in op een combinatie van zonneparken en kleinschalige windturbines op het 
omvangrijke geluidscherm langs de A15. Deze maatregelen sluiten beter aan op de kwaliteit en schaal 
van ons landschap en geven het scherm een meervoudig nut. 
Deze voorkeur willen wij de provincie graag als handreiking bieden. Wij blijven met de provincie graag 
in gesprek om met deze inzet bij te dragen aan de door ons onderschreven noodzaak van reductie 
van de CO2 uitstoot. 
 

CONSEQUENTIES 
Wij realiseren ons dat de provincie gebruik kan maken van haar juridische mogelijkheden om de bouw 
van windmolens op de twee genoemde locaties te forceren.  
In hoeverre de provincie open staat voor het gesprek over onze ideeën is nog niet geheel duidelijk. 
Tot op heden lijkt de deur niet wagenwijd op te staan, een kier is voor ons echter ook al genoeg omdat 
we in onze ideeën geloven. 
Dat deze inzet of opstelling van onze gemeente mogelijk tot verzuchting leidt in het provinciehuis is 
niet uitgesloten. We staan evenwel voor de kwaliteit van onze gemeente en voor de kwaliteit van ons 
landschap. We hebben een alternatief en nemen daarmee ons aandeel in de verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van de milieudoelstelling.  
 
  



VERVOLG 
Wij zullen u onze zienswijze op de herziene VRM ter vaststelling voorleggen. Dit stuk zal buiten de 
normale procedure aan u worden voorgelegd gezien de beperkte tijd waarin gereageerd kan worden. 
Wij vragen daar uw medewerking voor. 
 
BIJLAGEN 
1158197 PlanMER Beneluxster 
1158193 PlanMER Distripark Eemhaven 
1160426 Brief provincie Zuid-Holland inzake winenergie 
 

 
Poortugaal, 24 november 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


