
 

 

Memorandum 

 

 
Datum : 24 januari 2013 

Aan : Provinciale staten 

Van : Gedeputeerde staten  Tel.: 3636 

Onderwerp : windenergie en initiatief van de Windunie 

 

 

Geachte statenleden,  

 

In de vergadering van de commissie RGW van 21 januari jl. is gevraagd om kort toe te lichten hoe het 

windenergie initiatief van de Windunie en het advies van Stibbe zich verhouden tot het concept van de 

PRS en PRV.  

 

Er ligt een advies van Stibbe. Stibbe stelt voor om de locatie bij Baambrugge/Abcoude indicatief op te 

nemen in de PRS. Juridisch kan dit. PS van Overijssel hebben m.b.t. windenergielocaties kansrijke 

gebieden en overige gebieden aangewezen. Een initiatiefnemer heeft PS verzocht een inpassingsplan 

te maken voor een windpark langs de N50 bij Kampen. Omdat deze locatie in een “overig gebied” ligt, 

hebben PS een afweging over deze locatie gemaakt en geweigerd op grond van een goede ruimtelijke 

ordening een inpassingsplan te maken voor die locatie. Het besluit is aangevochten en heeft stand 

gehouden bij de Raad van State (uitspraak 19 december 2012, 201204057/R1).  

 

De windenergielocaties van het concept PRS zijn gebaseerd op de grootschalige windenergie-locaties 

uit het Streekplan 2005-2015 (op 1 juli 2008 beleidsneutraal van rechtswege omgezet in een 

structuurvisie). In het concept PRS zijn locaties aangewezen waar windenergie mogelijk is. Die 

locaties staat niet meer ter discussie. De inrichting van de locatie kan nog wel ter discussie staan. Bij 

de inrichting dient er rekening gehouden te worden met de kernkwaliteiten van de Utrechtse 

Landschappen en beperkingen vanuit andere beleidsterreinen zoals rijksbeleid.  

 
Wanneer een initiatiefnemer zich meldt bij PS van Utrecht en een gemeente heeft geweigerd om mee 
te werken aan het initiatief, dan kunnen PS alleen weigeren om een inpassingsplan te maken: 
 als uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening de inrichting van de locatie niet aanvaardbaar 

is, of 
 indien voldaan is aan de provinciale realisatienorm voor windenergie.  

 

Het ontbreken van gemeentelijk draagvlak is geen weigeringsgrond! Om die reden hebben GS er voor 

gekozen om alleen locaties in het concept PRS op te nemen waarvoor gemeentelijk draagvlak is omdat 

wij daaraan bestuurlijk zeer hechten. GS stellen dan ook voor om de locatie bij Baambrugge /Abcoude 

niet op te nemen in de PRS.  

 

Mochten PS overwegen om de locatie toch indicatief in de PRS op te nemen, dan is het aan PS om 

desgevraagd door een initiatiefnemer een afweging over de locatie te maken. Indien uit een oogpunt 

van een goede ruimtelijke ordening er géén belemmeringen zijn m.b.t. windenergie dan zijn PS 

verplicht een inpassingsplan te maken (tegen de wens van de gemeente in).  

Mocht de locatie uit een goede ruimtelijke ordening niet geschikt zijn, dan zijn PS gehouden een 

alternatieve locatie te zoeken voor de initiatiefnemer en daarvoor een inpassingsplan vast te stellen.  
 


