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Windenergie gemeente Westland
Geacht college,

Vorig jaar hebben wij gecorrespondeerd over de windenergielocatie langs de A20 uit onze
Verordening Ruimte, welke in uw gemeente en in de gemeente Midden-Delfland is gesitueerd.
Destijds heeft u aangegeven dat uw gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin de bouw
van windturbines in de gemeente Westland wordt uitgesloten. Daarop hebben Provinciale Staten
in november 2013 besloten de regie voor de realisering van deze locatie op zich te nemen en de
locatie op te nemen in de Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie ZuidHolland.
Intussen heb ik geconstateerd dat u in uw Bestuursakkoord 2014-2018 heeft opgenomen dat 'alle
mogelijkheden rond het opwekken van energie open staan' en dat er 'op voorhand geen
duurzame energiebronnen worden uitgesloten' en in uw Collegewerkprogramma 2014-2018
Bezoekadres

opgenomen dat de gemeente met de provincie in overleg wil gaan over 'een werkbare oplossing
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voor windenergie in Westland'.

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

Op dit moment wordt ambtelijk overleg gevoerd met marktpartijen die mogelijkheden zien om

90, 385 en 386 stoppen

windturbines te realiseren op de windenergielocatie. Uw gemeente participeert in dit ambtelijk

dichtbij het

overleg. Uit dit overleg blijkt dat de beoogde windturbineposities allen op het grondgebied van de

provinciehuis. Vanaf

gemeente Westland gesitueerd zijn.

station Den Haag C S is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

In de bovengenoemde Koepelstartnotitie hebben wij opgenomen dat indien een (of meerdere)

auto's is beperkt.

gemeenten mochten besluiten om alsnog medewerking te willen verlenen aan de realisatie van
de locatie(s) windenergie en daartoe een bestemmingsplan in procedure te brengen, dan kan
voor die locatie alsnog worden besloten om van het opstellen van een inpassingsplan af te zien.
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H O L L A N D

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u aan te geven of u bereid bent om de benodigde
planologische en vergunningprocedures voor de ontwikkeling van de locatie windenerige langs de
A20 zelf ter hand te nemen.

Hoogachtend
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