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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. Daarom zet Zuid-Holland op alle mogelijkheden in om ons gezamenlijk energieverbruik te verduurzamen: energiebesparing, zon,
aardwarmte, nieuwe technologieën en wind op land èn zee.
In Zuid-Holland levert wind als energiebron een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen
van ons energiegebruik. Daarom wil de provincie Zuid-Holland samen met andere overheden
en maatschappelijke organisaties in 2020 735,5 MW opgsteld vermogen windenergie realiseren.

23 locaties in regio Rotterdam
De provincie Zuid-Holland heeft in februari dit jaar 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam
aangewezen waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Hiervoor zijn in het
afgelopen jaar 45 locaties voor windenergie onderzocht in een milieueffectonderzoek. Op basis
van dit onderzoek èn provinciale ruimtelijke criteria zijn in totaal 15 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.

Mogelijkheid om zienswijze in te dienen
De ontwerp-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 de ontwerp-VRM gewijzigd wordt.

Inloopavond
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.
Verschillende deskundigen van provincie Zuid-Holland, DCMR, onderzoeksbureau Pondera,
GGD en gemeente(n) zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Doorlopende presentatie
Energiebeleid
Zuid-Holland

Milieueffectonderzoek

Zienswijze en
procedure

OVERZICHT
INLOOPAVOND

GGD

Meld u aan voor
de nieuwsbrief

Gemeente(n)
23 locaties windenergie
regio Rotterdam ontwerp-VRM

Hoe dient u uw zienswijze in?
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het zienswijzeformulier op onze website. U kunt
bijlagen met uw zienswijze meesturen. Ga voor meer informatie over het indienen van een
zienswijze naar de “documentenpagina ter inzage ontwerp-VRM en planMER” op
www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie. Bij het digitaal indienen van een zienswijze is het
niet nodig om ook per post te reageren.
Als u niet in de gelegenheid bent om uw zienswijze digitaal in te dienen, dan kunt u uw zienswijze wel per post versturen naar:
Provincie Zuid-Holland, ter attentie van mevrouw S. Kuypers
Postbus 90602,
2509 LP Den Haag.
Dient u liever mondeling een zienswijze in? Neemt u dan contact op vóór 11 april, ruim twee
weken voor het einde van de inzagetermijn, om een afspraak te maken met mevrouw
S. Kuypers van de provincie Zuid-Holland op telefoon 06 - 31662139.

Vervolg
Provinciale Staten besluiten naar verwachting 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 ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Degenen
die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord
op de door hun ingediende zienswijze.

Meer informatie?

170300098

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

