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DATUM 20-06-2013 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Staten, gedeputeerde Krol 

DOORKIESNUMMER 3636 

ONDERWERP Provinciale taakstelling met betrekking tot windenergie 

2013RGW72 

 

Geachte Staten, 

 

Op 4 februari 2013 heeft u de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 -2028 vastgesteld waarin een ambitie 

voor windenergie van 60 MW is opgenomen. De verwachting is daarbij uitgesproken dat deze streefwaarde ook 

de provinciale taakstelling wordt in het kader van de Elektriciteitswet, de Crisis- en Herstelwet en de komende 

rijksstructuurvisie “Wind op land” met als landelijk doel 6000 MW windenergie in 2020. Vervolg gesprekken 

tussen IPO en de Minister van EZ over deze opgave in windenergie hebben afgelopen dagen geleid tot een 

definitief akkoord over de verdeling van deze 6000 MW over de provincies.  

Over deze uitkomst informeer ik u graag. 

 

Voorgeschiedenis 

Naast de landelijke ambitie van 6000 MW aan windenergie is door het Kabinet besloten het aandeel duurzame 

energie in de totale energiemix te verhogen van 14% naar 16%. Indien dit percentage via windenergie wordt 

gerealiseerd, kan dit een ambitie van 7000 MW betekenen. Het IPO heeft aangegeven op een andere wijze deze 

verhoging te willen realiseren dan via windenergie op land. 

Deze week zal de Minister van EZ aan de Kamercommissie toelichten op welke wijze de provincies de beoogde 

6000 MW aan windenergie zullen invullen en op welke wijze de verhoging van 14% naar 16% duurzame energie 

gerealiseerd kan worden. 

 

De Minister heeft daartoe het IPO gevraagd de 6000 MW per provincie  toe te delen. Hierbij is, conform eerdere 

afspraken, nadrukkelijk aangegeven dat  

- indien de provincies een dergelijke verdeling niet kunnen aangeven, het Rijk deze verdeling zal maken; 

- Bij een herverdeling door het Rijk daarbij de link gelegd kan worden met genoemde 7000 MW 

- Bij het maken van een verdeling door het Rijk de Rijkscoördinatieregeling (RCR) in werking kan treden. 

Dit betekent dat het Rijk de bevoegdheid naar zich toe trekt om in structuurvisies zoeklocaties aan te 

wijzen. 

 

In 2012 is 5715 MW verdeeld over de provincies. Voor de resterende 285 MW tot 6000 MW zijn termijnafspraken 

gemaakt en voorkeursprovincies waarbinnen dit restant nader verdeeld wordt. Gezien bovenstaande verzoek van 

de Minister en mogelijke toepassing van de Rijkscoordinatieregeling is het echter van belang om op dit moment 

de volledige 6000 MW te verdelen. In de oorspronkelijk beoogde provincies is echter onvoldoende ruimte om 

deze 285 MW te accommoderen. Gekomen is tot 5825 MW, hetgeen nog een tekort gaf van 175 MW.  

 

Gezamenlijke doelstelling 

De provincies onderschrijven hun verantwoordelijkheid om gezamenlijk tot de beoogde 6000 MW te komen. Bij 

het komen tot een volledig bod van 6000 MW  

- Blijven de provincies gesprekspartner en regievoerder voor deze opgave.  

- Blijven de provincies gesprekspartner over de energiemix bij de genoemde 16% ambitie. 

- Kan voorkomen worden dat de Rijkscoördinatieregeling in werking treedt 
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In dat licht is afgelopen week nadrukkelijk aan alle twaalf provincies verzocht hun doelstelling te verhogen 

teneinde nu de 6000 MW te verdelen. Dit heeft afgelopen weekeinde geleid tot een verhoging voor de provincie 

Utrecht van 60 MW tot 65,5 MW, onder de voorwaarde dat alle provincies een verhoging van hun taakstelling op 

zich nemen van minimaal deze omvang.  

 

In onderstaande tabel zijn de oorspronkelijk afgesproken taakstelling en de nieuwe taakstelling opgenomen.  

 

Tabel Verdeling Wind op Land - stand overleg IPO 17 juni 2013   

       

Provincie MW 2012  MW extra MW Totaal % tov landelijk 

Fryslan 525   5,5   530,5 8,8% 

Groningen 850   5,5   855,5 14,3% 

Drenthe 280   5,5   285,5 4,8% 

Overijssel 80   5,5   85,5 1,4% 

Noord-Holland 580   105,5   685,5 11,4% 

Flevoland 1.370   20,5   1.390,5 23,2% 

Zuid-Holland 730   5,5   735,5 12,3% 

Utrecht 60   5,5   65,5 1,1% 

Gelderland 210   20,5   230,5 3,8% 

Zeeland 550   20,5   570,5 9,5% 

Noord-Brabant 420   50,5   470,5 7,8% 

Limburg 60   35,5   95,5 1,6% 

Totaal 5.715   286   6.001 6.001 / 100,0% 

 

 

 

Relatie met Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

Deze verhoging betekent dat de provincie Utrecht zich committeert aan 65,5 MW in 2020 in plaats van de 60 MW 

zoals getalsmatig opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). 

De PRS biedt ruimte voor windenergie via zoekgebieden en geeft in haar beleidstekst aan dat de definitieve 

taakstelling anders kan worden dan op het moment van vaststelling beoogd. Voor de realisatie van het beleid in 

de PRS heeft u de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. De PRV kent locatiespecifieke 

regelgeving (de zoekgebieden) en gaat niet in op de hoogte van de genoemde taakstelling.  

De in de PRS en PRV opgenomen zoekgebieden en de geboden vrije ruimte binnen de rode contouren bieden 

ruimtelijk gezien de mogelijkheid te komen tot 65,5 MW. 

De kaders van PRS of PRV behoeven in dat licht dan ook geen aanpassing. Wel zou overwogen kunnen worden 

om bij de eerst volgende relevante herziening van de PRS, de beleidstekst omtrent de taakstelling te 

actualiseren. 

 

 

 

 

 

 

 


