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Windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam - 
brief aan gemeenten met betrekking tot handreiking 
locaties windenergie.

Geacht college,

Zoals u bekend is, wordt momenteel op basis van het convenant Windenergie Stadsregio 
Rotterdam (juni 2012) een partiële herziening windenergie van de Visie Ruimte en Mobiliteit 
(VRM) van de provincie Zuid-Holland voorbereid. Omdat de oorspronkelijke opgave uit het 
convenant niet gehaald kan worden met de oorspronkelijk in dit convenant opgenomen 
locaties, is in december 2013 in gezamenlijk overleg besloten aanvullende locaties 
windenergie te onderzoeken. Na uitgebreide sessies om onderzoekslocaties te definiëren, is 
in het najaar van 2015 besloten tot een planMER waarin op milieutechnische aspecten de 
locaties op geschiktheid zijn onderzocht. Hierover hebben voormalige stadsregiogemeenten, 
het Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland regelmatig 
bestuurlijk overleg.

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Op basis van de resultaten uit de concept-planMER, vrijgegeven voor consultatie door 
Gedeputeerde Staten op 30 augustus 2016, wordt op dit moment een ontwerp-herziening 
van de VRM voorbereid. Met gemeenten zijn de resultaten tijdens het bestuurlijk overleg van 
3 oktober 2016 besproken. In dit overleg heeft gedeputeerde Bom-Lemstra aangegeven het 
als mogelijkheid te zien om alle locaties die geschikt zijn op basis van het planMER en 
passen binnen het ruimtelijk beleid voor windenergie van de provincie, op te nemen in de 
ontwerp-herziening van de VRM. Met het oog op bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak 
hebben gemeenten tijdens dit overleg vervolgens aangegeven met een gezamenlijke 
handreiking te willen komen. Met deze handreiking willen zij locaties voorstellen waarmee de 
opgave van 150 MW opgesteld vermogen windenergie in 2020 gerealiseerd kan worden.

Middels een brief van 9 november jl. hebben de gemeenten een handreiking aangeboden 
aan Gedeputeerde Staten. Op het bestuurlijk overleg van 18 november jl. is deze besproken. 
De heer Van Belzen heeft gememoreerd dat alle convenantpartijen zich verbonden hebben
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aan de opgave en dat alle partijen een verantwoordelijkheid hebben om de opgave te halen. 
Geconstateerd is dat gemeenten met elkaar in gesprek zijn om een gezamenlijk gedragen 
handreiking aan te bieden maar dat deze nog gecompleteerd moet worden. Aan de gestelde 
opgave wordt nog niet voldaan mede omdat niet alle gemeenten hebben bijgedragen aan de 
handreiking. Er is wel voldoende vertrouwen om te verwachten dat de handreiking op korte 
termijn gecompleteerd kan worden. Gemeenten vragen in dit verband meer tijd om de 
handreiking met de gemeenteraden te bespreken.

Op basis van de constateringen tijdens het bestuurlijk overleg doen wij middels deze brief 
aan alle gemeenten nadrukkelijk de oproep om nogmaals goed te kijken naar de eigen 
gemeentelijke handreiking en te zoeken naar mogelijkheden hier nog locaties aan toe te 
voegen. Doel is een handreiking te vervolmaken die voldoende locaties omvat om de 
gestelde opgave te halen. Inhoudelijk zullen de locaties in de handreiking op moeten tellen 
tot 105 MW. Om dit te realiseren zal nog rekening moeten worden gehouden met een 
benodigde risicomarge van - ingeschat - minimaal 30 MW. In het geval de handreiking 
onvoldoende basis hiervoor biedt, zal de provincie - zo heeft gedeputeerde Bom-Lemstra 
aangegeven - haar eigen afwegingen met betrekking tot het aanwijzen van locaties maken.

Vanuit de gevoeligheidanalyse in de milieubeoordeling hebben we aanvullende informatie 
over geluid en slagschaduw per locatie. Deze informatie is inmiddels ambtelijk gedeeld. U 
kunt deze informatie betrekken bij het opstellen van een realistische handreiking. 
Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft, met het oog op de realisatieafspraken windenergie 2020 
met het Rijk, tevens aangegeven de urgentie te voelen om dit proces zo snel mogelijk af te 
ronden. Daarom is toegezegd te bekijken of het besluitvormingsproces van de provincie en 
het proces van het opstellen van een gezamenlijke handreiking door gemeenten en 
bespreking met de gemeenteraden parallel kunnen oplopen.

Dit leidt tot de volgende planning:
Datum Wat Wie
Vrijdag 2 december 2016 Indienen handreiking gemeenten (nog niet overal gedeeld met

gemeenteraden) bij de provincie

Gemeenten

Maandag 5 december 2016 Aanleveren informatie Gedeputeerde Staten provincie

Dinsdag 20 december 2016 Eerste lezing ontwerp VRM Gedeputeerde Staten provincie

December - 12 januari 2017 Integrale milieubeoordeling handreiking gemeenten* provincie

Donderdag 16 januari 2017 Indienen met gemeenteraden besproken handreiking Gemeenten

Dinsdag 24 januari 2017 Tweede lezing en definitieve besluitvorming over ontwerp VRM

Gedeputeerde Staten

provincie

Woensdag 8 februari 2017 Bespreking ontwerp VRM Statencommissie Ruimte en

Leefomgeving

provincie

Tweede helft februari / begin maart Start ter inzage legging ontwerp VRM inclusief planMER provincie

* Uitgaande van het beoordelingskader en resultaten uit de planMER, inclusief samenhang en cumulatie. De 

provincie Zuid-Holland hanteert geen bovenwettelijke eisen.
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Realisatiestrategie
Tijdens het bestuurlijk overleg is er tevens kort gesproken over de te volgen 
realisatiestrategie. Voor de nieuwe locaties in de voormalige Stadsregio Rotterdam is een 
versnelling noodzakelijk om de afspraak in het convenant na te komen om 150 MW in 2020 
te realiseren. Doel is om na vaststelling van de partiële herziening van de VRM zo snel 
mogelijk over te gaan tot realisatie. Daarom zullen wij begin 2017 in gesprek met u 
overleggen om tot afspraken te komen over de realisatie met als doel deze afspraken vast te 
leggen in een samenwerkingsovereenkomst of uitvoeringsconvenant.

Uitgangspunt blijft dat de gemeenten voor de initiatiefnemers het eerste aanspreekpunt 
blijven voor het bestemmen van de locatie en voor het verlenen van de vergunning bij een 
locatie van minder dan 5 MW windenergie. Per locatie wordt bekeken op welke manier een 
versnelling mogelijk is en welke overheid dat het beste kan doen. Wij zijn bereid om 
daarvoor ook bijvoorbeeld de vergunningverlening van grotere windlocaties over te dragen 
aan de gemeenten of de inpassing van windenergie voor een locatie op zich te nemen.

Daarnaast willen wij gemeenten ondersteunen bij de realisatie. Hierbij kan gedacht worden 
aan het uitwisselen van kennis over exploitatie of het organiseren van bijvoorbeeld expertise 
over participatievormen bij windenergie. Over dat aanbod willen wij graag met u in gesprek.

Gezien het belang van de voortgang in dit proces en de betrokkenheid van de 
gemeenteraden, verzoeken wij u om deze brief ter informatie door te sturen aan uw 
gemeenteraden.

Mede namens de heer J. van Belzen,
Onafhankelijk voorzitter bestuurlijk overleg windenergie stadsregio Rotterdam,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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Betreft: : Reactie handreiking windenergie 
 
 
Geacht college, 
 
Op 29 november 2016 heeft u ons een brief gestuurd over de handreiking voor het realiseren van 150 
MW windenergie in het gebied van de voormalige stadsregio. In deze brief geeft u aan dat de handreiking 
zoals besproken in het bestuurlijk overleg van 18 november 2016 nog onvoldoende capaciteit biedt voor 
de benodigde MW. Verder heeft u in deze brief aangegeven dat de heer Van Belzen heeft gememoreerd 
dat alle convenantpartijen de verantwoordelijkheid hebben om de opgave te halen. 
 
Wij willen hierbij nadrukkelijk aangeven dat onze gemeenteraad zich bij herhaling op het standpunt heeft 
gesteld dat realisatie van windenergie binnen de gemeente niet tot de mogelijkheden behoort. Een van 
de zwaarwegende factoren hiervoor is het handhaven van ons dorpse woonmilieu. Dit standpunt is u 
overigens al geruime tijd bekend. 
 
Raadsstandpunt 
Het standpunt van onze gemeenteraad is helder en eenduidig. Wij hebben dan ook geen handreiking  
gedaan voor mogelijke locaties. Verder dringen wij er bij u op aan de beide locaties zoals opgenomen in 
de PlanMER - Beneluxster en Distripark Eemhaven - niet op te nemen in de herziening van de VRM.  
 
Verantwoordelijkheid 
Albrandswaard neemt haar regionale verantwoordelijkheid op het gebied van onder andere natuur en 
recreatie in het Buytenland van Rhoon. Dit project beslaat 27 % van het grondgebied van de gemeente. 
 
Daarnaast willen wij u verzoeken om bij de herziening van de VRM aandacht te besteden aan 
differentiatie tussen gemeenten in de regio. Hierbij behoudt elke gemeente de eigen identiteit, met de bij 
de identiteit en schaalgrootte passende oplossingen en opgaven. 
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Voortgang energietransitie 
Als gemeente zetten wij ons van harte in voor duurzaamheid. Zo zijn wij onder andere bezig om een 
aantal gemeentelijke panden te voorzien van zonnepanelen om in de eigen energie te voorzien. Ook zijn 
wij in vergevorderd stadium bij de realisatie van een energiepark met een vermogen van 5 MW met 
daarbij de mogelijkheden tot energieopslag. 
 
Uiteraard willen wij ook graag met u in gesprek blijven over andere vormen van duurzame 
energieopwekking en opslag binnen Albrandswaard. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
  
  
dhr. Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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