Nieuwsbericht korte versie (maart 2017)
Provincie organiseert inloopavonden windenergie
De provincie Zuid-Holland heeft 23 locaties in de regio Rotterdam aangewezen als geschikte
locatie voor windenergie. Op <<datum>> informeert de provincie Zuid-Holland u over het
uitgevoerde onderzoek en de mogelijkheid op deze plannen te reageren. De avond duurt van
19.00 tot 21.00 uur en wordt gehouden in <<locatie>>. Het is een inloopavond, dus u bent de
hele avond tot 21.00 uur welkom.
Op basis van bovengenoemd onderzoek èn provinciale ruimtelijk beleid hebben Provinciale Staten 23
nieuwe locaties in de regio Rotterdam aangewezen waar mogelijk uiterlijk in 2020 windenergie kan
worden gerealiseerd. Deze locaties zijn opgenomen in de zogeheten ontwerp Visie Ruimte en
Mobiliteit. U kunt zes weken lang reageren op deze plannen tot en met 27 april.
Schikt deze avond u niet? U bent ook welkom op een andere inloopavond van de provincie in een
andere gemeente. Tijdens de zienswijzeperiode worden 6 inloopavonden georganiseerd, één avond
per regio. Tijdens deze avonden kunt u vragen stellen over alle locaties in de hele Rotterdamse regio.
U bent welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Verschillende deskundigen van provincie Zuid-Holland,
DCMR Milieudienst Rijnmond, onderzoeksbureau Pondera, GGD en gemeente zijn aanwezig om uw
vragen te beantwoorden. De data en locaties van de 6 inloopavonden zijn:







29 maart, Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5, 3221AE Hellevoetsluis
30 maart, Van der Valk hotel, Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk
3 april, Gemeentehuis Maassluis, Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis
4 april, Gemeentehuis Capelle a/d IJssel, Rivierweg 111, 2903 AR, Capelle aan den IJssel
10 april, Gemeentehuis Nissewaard, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
11 april, Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek.

Locaties windenergie in uw regio
<<Hier kun je info kwijt over specifieke locaties in de regio>>
U vindt meer informatie over deze locaties die aangewezen zijn voor windenergie op www.zuidholland.nl/locatieswindenergie.
Vervolg
Provinciale Staten besluiten in het najaar van 2017 definitief over de op te nemen locaties voor
windenergie in de regio Rotterdam. Dit doen zij mede op basis van de ingediende zienswijzen.
Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen
antwoord op de door hun ingediende zienswijze.
Met de definitieve vaststelling van locaties maakt de provincie plaatsing van de windmolens
planologisch mogelijk. Gemeenten moeten dan hun bestemmingsplannen hierop aanpassen, zodat
initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windmolens.
Meer informatie?
U kunt contact opnemen met provincie Zuid-Holland op telefoon 070 – 4416611 of uw vragen stellen
via e-mail windenergie@pzh.nl Voor algemene informatie over windenergie in de provincie ZuidHolland kunt u kijken op www.zuid-holland.nl/windenergie. Hiernaast kunt u zich ook abonneren op
onze digitale nieuwsbrief via de link op www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie. Deze ontvangt u
vervolgens gemiddeld drie keer per jaar via e-mail.

=======================================================
Nieuwsbericht lange versie (maart 2017)
Samen gaan we voor schone energie
Zuid-Holland stimuleert energiebesparing en het gebruik van schone energiebronnen zoals duurzame
warmte, wind, zon, biomassa en delta-energie. Overschakelen op hernieuwbare energie is hard
nodig. Verbranding van olie, gas en steenkool brengt teveel CO2 in de atmosfeer. Dat heeft
vergaande gevolgen voor het klimaat.
In Zuid-Holland levert wind als energiebron een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van ons
energiegebruik. De gezamenlijke provincies hebben met het Rijk afgesproken om 6000 MW aan
windenergie op land te realiseren in 2020, Zuid-Holland zal hiervan 735,5 MW opgesteld vermogen
windenergie plaatsen. Daarmee draagt de provincie bij aan de doelstelling van het Nationaal
Energieakkoord dat 14% van de energie in 2020 duurzaam wordt opgewekt. Om die afspraken te
halen zet Zuid-Holland op alle mogelijkheden in: energiebesparing, zon, aardwarmte, nieuwe
technologieën en wind op land én zee.

Provincie organiseert inloopavond windenergie
De provincie Zuid-Holland heeft 23 locaties in de regio Rotterdam aangewezen als geschikte
locatie voor windenergie. Op <<datum>> informeert de provincie Zuid-Holland u over het
uitgevoerde onderzoek en de mogelijkheid op deze plannen te reageren. De avond duurt van
19.00 tot 21.00 uur en wordt gehouden in <<loctie>>. Het is een inloopavond, dus u bent de
hele avond tot 21.00 uur welkom.
Op basis van bovengenoemd onderzoek èn provinciale ruimtelijke criteria hebben Provinciale Staten
23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam aangewezen waar mogelijk uiterlijk in 2020 windenergie kan
worden gerealiseerd. Deze locaties zijn opgenomen in de zogeheten ontwerp Visie Ruimte en
Mobiliteit. U kunt zes weken lang reageren op deze plannen tot en met 27 april.
Schikt deze avond u niet? U bent ook welkom op een andere inloopavond van de provincie in een
andere gemeente. Tijdens de zienswijzeperiode worden 6 inloopavonden georganiseerd, één avond
per regio. Tijdens deze avonden kunt u vragen stellen over alle locaties in de hele Rotterdamse regio.
U bent welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Verschillende deskundigen van provincie Zuid-Holland,
DCMR, onderzoeksbureau Pondera, GGD en gemeente zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. De data en locaties van de 6 inloopavonden zijn:







29 maart, Droogdok Jan Blanken Hellevoetsluis, Dokweg 5, 3221AE Hellevoetsluis
30 maart, Van der Valk hotel, Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk
3 april, Gemeentehuis Maassluis, Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis
4 april, Gemeentehuis Capelle ad IJssel, Rivierweg 111, 2903 AR, Capelle aan den IJssel
10 april, Gemeentehuis Nissewaard, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
11 april, Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek.

Locaties windenergie in deze regio
<<Hier kun je info kwijt over specifieke locaties in de regio>>
U vindt meer informatie over deze locaties die aangewezen zijn voor windenergie op www.zuidholland.nl/locatieswindenergie.
Mogelijkheid om zienswijze in te dienen
De ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) inclusief het millieueffectrapport (PlanMER) ligt vanaf
vrijdag 17 maart 2017 zes weken ter inzage. Het PlanMER heeft als doel om het milieubelang mee te
kunnen wegen bij het VRM-besluit. De zienswijzen kunnen zich richten op de aanwijzing van de
locaties windenergie in de ontwerp-VRM inclusief het PlanMER. Naar aanleiding van de zienswijzen is
het mogelijk dat de inhoud van ontwerp-VRM gewijzigd wordt.
Windenergie in Zuid-Holland
Om het energieverbruik verder te verduurzamen heeft de provincie afspraken gemaakt met
gemeenten en andere partijen gesloten. Zo is er een overeenkomst voor 300 MW in het Rotterdams
havengebied, 225 MW op Goeree-Overflakkee en 150 MW in de regio Rotterdam. Eind 2013 bleek de
opgave van 150 MW in de regio Rotterdam niet haalbaar met de oorspronkelijk aangewezen locaties
in het convenant.
23 locaties in regio Rotterdam
Provincie Zuid-Holland heeft in februari 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam aangewezen waar
uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. In de regio’s Rotterdam en Haaglanden zijn
hiervoor afgelopen jaar 45 locaties voor windenergie onderzocht in een milieueffectonderzoek. Op
basis van dit onderzoek èn provinciale ruimtelijke criteria zijn in totaal 13 locaties afgevallen. In het
eindbeeld zijn de overige locaties op sommige plekken gebundeld, zo bleven 23 locaties over. Met
name de ruimtelijke en landschappelijke criteria hebben er in de Rotterdamse regio voor gezorgd dat
windlocaties minder in open gebieden en meer langs wegen en waterwegen zijn aangewezen. Deze
23 locaties zijn opgenomen in de zogeheten ontwerp-partiële herziening van de Visie Ruimte en
Mobiliteit, kortweg ontwerp-VRM genoemd.
Vervolg
Provinciale Staten besluiten in het najaar van 2017 definitief over de op te nemen locaties voor
windenergie in de regio Rotterdam. Dit doen zij mede op basis van de ingediende zienswijzen.
Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen
antwoord op de door hun ingediende zienswijze.
Met de definitieve vaststelling van locaties maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch
mogelijk. Gemeenten moeten dan hun bestemmingsplannen hierop aanpassen, zodat initiatiefnemers
verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windturbines.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met provincie Zuid-Holland op telefoon 070 – 4416611 of uw vragen stellen
via e-mail vrmwindenergie@pzh.nl Voor algemene informatie over windenergie in de provincie ZuidHolland kunt u kijken op www.zuid-holland.nl/windenergie. Hiernaast kunt u zich ook abonneren op
onze digitale nieuwsbrief via de link op www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie. Deze ontvangt u
vervolgens gemiddeld drie keer per jaar via e-mail.

