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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 9 juli 2014 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;
Besluiten:
I.

In onderdeel 2 van het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit de puntkomma te
vervangen door een komma, gevolgd door de volgende tekst:
"en voorts met dien verstande, dat op bladzijde 77 van het concept Programma ruimte wordt
geschrapt, de volgende tekst:
"In de regio Haaglanden heeft de provincie daarnaast de locatie ABC Westland (4-6 MW), A13
Technopolis Delft (3-6 MW) en A12 Balij Pijnacker-Nootdorp (6-9 MW) opgenomen in de
Verordening ruimte. Het voormalige zoekgebied windenergie A4-A12-A13 is vervallen.";

ll. In onderdeel 4 van het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit de puntkomma te
vervangen door een komma, gevolgd door de volgende tekst:
"en voorts met dien verstande dat de locaties ABC Westland (4-6 MW), A13 Technopolis Delft (3-6
MW) en A12 Balij Pijnacker-Nootdorp (6-9 MW),zoals opgenomen op de kaartbijlage 10
'Windenergie', worden verwijderd.".

Toelichting
Het Rijk zet in op windenergie op land en heeft als doelstelling om in 2020 zo'n 6000 MW opgesteld
vermogen op land gerealiseerd te hebben. In 2009 is voor deze realisatie tussen Rijk en het IPO een
'Klimaat en Energieakkoord' afgesloten. De provincie Zuid-Holland heeft in IPO-verband in 2009
afgesproken om 720 MW opgesteld vermogen op het grondgebied van onze provincie voor haar rekening
te nemen. Begin 2012 is deze ambitie in het Bestuurlijk Koepeloverleg tussen betrokken partijen
opgeschroefd naar 735,5 MW omdat gaande het proces blijkt dat de gezamenlijke provinciale ambities
geen 6000 MW opgesteld vermogen gaan halen.
Windenergie is al heel lang een belangrijk thema voor de provincie Zuid-Holland en daarmee is ook de
geschiedenis van de directe plaatsing van windturbines op het grondgebied van de provincie Zuid-Holland
er een die al lang speelt. Vanaf 2000 krijgt in de vele nota's als BLOW, Energie- en klimaatbeleid de
voorgenomen ambitie steeds meer beleidsmatige invulling.

Tegelijkertijd, in een parallelle route wordt sinds 2000 de ambitie van de provincie ook concreet vertaald in
plaatsingslocaties middels nota's als Ruimtelijke visie en Locatiekaart, nota Wervel, nota Wervelender en
de Provinciale Structuurvisie.
Het is een zorgvuldig proces waarin geleidelijk aan steeds meer is getrechterd en waarin ambitie en
realisatie elkaar zijn gaan vinden met als resultaat door de provincie vastgestelde en aangewezen 'locaties
windenergie'.
De afweging van deze aangewezen locaties zijn gebaseerd op onder andere eisen vanuit windenergie en
voorwaarden vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit. De vastgestelde windlocaties combineren onder
andere windenergie met technische infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid, scheidslijnen tussen land en
water, concentratie in daarvoor geschikte gebieden, clustering en lijnopstellingen, met restricties in
gebieden vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch, ecologisch en recreatief oogpunt.
De hierboven genoemde locaties (ABC Westland (4-6 MW), A13 Technopolis Delft (3-6 MW) en A12 Balij
Pijnacker-Nootdorp (6-9 MW) zijn niet vastgesteld en aangewezen conform het hierboven geschetste
zorgvuldige proces van de provincie en dienen uit de concept Verordening ruimte en het concept
Programma ruimte verwijderd te worden.

Ellen Verkoelen (CDA)
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