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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Voorgesteld wordt om een nieuw voorbereidingsbesluit (VBB) te nemen voor de windenergielocatie Lage Weide, 

gemeente Utrecht.  

 

Op 25 november 2013 heeft u een voorbereidingsbesluit genomen voor de windenergielocatie Lage Weide, 

gemeente Utrecht. Dit VBB is op 28 november 2013 in werking getreden. Door een VBB te nemen wordt besluit-

vorming over de bestemming van een locatie tijdelijk bevroren. Dit betekent dat er voor een periode van zes 

maanden geen onomkeerbare besluiten genomen kunnen worden met betrekking tot de bestemming van Lage 

Weide. Met dit besluit geeft de provincie de gemeente tijd om het benodigde draagvlak te generen en wordt de 

gemeente in de gelegenheid gesteld met voldoende steun invulling te geven aan een gemeentelijke structuurvisie 

en het bestemmingsplan. 

 

De gemeenteraad van Utrecht heeft op 30 januari 2014 besloten om de structuurvisie windplan Lage Weide, die 

voorziet in plaatsing van zes windmolens op het bedrijventerrein, niet vast te stellen. Naar aanleiding van het 

raadsdebat gaat de gemeente met maatschappelijke organisaties in gesprek over de wijze waarop maat-

schappelijke initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking de ruimte kunnen krijgen. 

 

Het VBB loopt af op 27 mei 2014. Met het oog op de gesprekken die de gemeente gaat voeren en de komende 

raadsverkiezingen (en coalitievorming daarna) wordt voorgesteld om een nieuw VBB te nemen en deze tijdig in 

werking te laten treden. Door een nieuw VBB krijgt de gemeente meer tijd om draagvlak te genereren voor het 

plaatsen van windmolens op Lage Weide. Omdat uw staten in de maand mei niet vergaderen, wordt dit voorstel 

in april aan u voorgelegd. 

 

Voorgeschiedenis 

In de (partiële herziening van de) Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 is het beleid met betrekking tot 

windenergielocaties opgenomen. In dit beleid is opgenomen dat ingezet wordt op het bereiken van 65,5 MW aan 

windenergie in 2020 door op een beperkt aantal locaties ruimte te bieden voor grootschalige windturbines met 
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een ashoogte van 60 meter en hoger. Lage Weide is één van die locaties. Ten tijde van de totstandkoming van 

de PRS met bijbehorende verordening is door de gemeente Utrecht aangegeven dat er draagvlak was voor de 

windenergielocatie Lage Weide. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht heeft 

begin 2013 een ontwerp-structuurvisie opgesteld waarin op Lage Weide ruimte wordt geboden voor plaatsing van 

zes windmolens. 

 

Essentie / samenvatting 

Door een nieuw VBB te nemen, kunnen er geen onomkeerbare besluiten worden genomen over de bestemming 

van de windenergielocatie Lage Weide en krijgt de gemeente Utrecht meer tijd om draagvlak te genereren voor 

het plaatsen van windmolens op Lage Weide, onder meer door gesprekken te voeren met maatschappelijke 

organisaties over de wijze waarop maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking 

de ruimte kunnen krijgen.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het nieuwe VBB bevriest tijdelijk de besluitvorming over een bestemming van de windenergielocatie Lage Weide. 

Voorkomen wordt dat er onomkeerbare besluiten moeten worden genomen over deze windenergielocatie. 

 

Financiële consequenties 

n.v.t. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Realisatie van windenergielocaties in de provincie Utrecht kunnen gevoelig liggen. Voorkomen moet worden dat 

de gemeente Utrecht of de provincie zelf in een positie komt te verkeren waarin haar belangen niet goed of 

afdoende kunnen worden geborgd. Door het nemen van een nieuw VBB krijgt de gemeente meer tijd om, na de 

raadsverkiezingen, de coalitievorming daarna en de door de gemeente te voeren gesprekken over duurzame 

energieopwekking, draagvlak te genereren voor windenergie op Lage Weide. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening kunnen worden herzien in de zin 

dat de locatie Lage Weide als windenergielocatie wordt geschrapt. Door die procedure nu op te starten, wordt 

definitief de ruimtelijke knoop doorgehakt voordat de gemeente draagvlak heeft kunnen creëren, onder meer door 

gesprekken te voeren met maatschappelijke organisaties over de wijze waarop maatschappelijke initiatieven op 

het gebied van duurzame energieopwekking de ruimte kunnen krijgen.  

 

Effecten op duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Voorgesteld wordt:  

Overwegende dat de windenergielocatie Lage Weide door gebrek aan expliciet draagvlak op dit moment niet als 

een geschikte locatie wordt beschouwd voor de aanleg van een productie-installatie voor de opwekking van duur-

zame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW; 

 

Gelet op de artikelen 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

 

Besluiten: 

1. te verklaren dat een provinciale ruimtelijke verordening wordt voorbereid, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (“voorbereidingsbesluit”), 
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voor de gronden op bedrijventerrein Lage Weide, gemeente Utrecht, waarvan de exacte plaatsbepaling is 

vastgelegd in het GML-bestand met bestandsnaam NL.IMRO.9926.VB1403Windenergie-VA01; 

2. te bepalen dat: 

a. dit voorbereidingsbesluit niet betrekking heeft op activiteiten die in overeenstemming zijn met het 

vigerende bestemmingsplan voor het gebied dat is opgenomen in de verbeelding bij dit voor-

bereidingsbesluit; 

b. dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 27 mei 2014 na bekendmaking. 

 

Geen bezwaar en beroep 

Tegen dit voorbereidingsbesluit kan op grond van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1, onder-

deel Wet ruimtelijke ordening onder a, geen beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld. Om die reden kan 

tegen dit voorbereidingsbesluit ook geen bezwaarschrift worden ingediend. 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 14 april 2014; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 maart 2014, afdeling FLO, nummer 80F51F1D; 

 

Overwegende dat de windenergielocatie Lage Weide door gebrek aan expliciet draagvlak op dit moment niet als 

een geschikte locatie wordt beschouwd voor de aanleg van een productie-installatie voor de opwekking van duur-

zame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW; 

 

Gelet op de artikelen 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

 

Besluiten: 

1. te verklaren dat een provinciale ruimtelijke verordening wordt voorbereid, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (“voorbereidingsbesluit”), 

voor de gronden op bedrijventerrein Lage Weide, gemeente Utrecht, waarvan de exacte plaatsbepaling is 

vastgelegd in het GML-bestand met bestandsnaam NL.IMRO.9926.VB1403Windenergie-VA01; 

2. te bepalen dat: 

a. dit voorbereidingsbesluit niet betrekking heeft op activiteiten die in overeenstemming zijn met het 

vigerende bestemmingsplan voor het gebied dat is opgenomen in de verbeelding bij dit voor-

bereidingsbesluit; 

b. dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 27 mei 2014 na bekendmaking. 

 

Geen bezwaar en beroep 

Tegen dit voorbereidingsbesluit kan op grond van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1, onder-

deel Wet ruimtelijke ordening onder a, geen beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld. Om die reden kan 

tegen dit voorbereidingsbesluit ook geen bezwaarschrift worden ingediend. 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 
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 Toelichting 

1. Wettelijke grondslag 

Op grond van artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen PS verklaren dat een 

verordening wordt voorbereid. Artikel 3.7, tweede, derde, vierde, zevende en achtste lid, van de Wro zijn 

van overeenkomstige toepassing. Het VBB vervalt bij de inwerkingtreding van de verordening doch uiterlijk 

na zes maanden.   

 

2. Beoogd effect 

Het nieuwe VBB bevriest tijdelijk de besluitvorming over een bestemming van de windenergielocatie Lage 

Weide. Voorkomen wordt dat er onomkeerbare besluiten moeten worden genomen over deze windenergie-

locatie.  

 

3. Effecten op duurzaamheid 

n.v.t. 

 

4. Argumenten 

Het VBB loopt af op 27 mei 2014. Met het oog op de gesprekken die de gemeente gaat voeren en de 

komende raadsverkiezingen (en coalitievorming daarna) wordt voorgesteld om een nieuw VBB te nemen en 

deze tijdig in werking te laten treden. Door een nieuw VBB krijgt de gemeente meer tijd om draagvlak te 

genereren voor het plaatsen van windmolens op Lage Weide. Omdat PS in de maand mei niet vergaderen, 

wordt dit voorstel in april aan PS voorgelegd. 

 

5. Kanttekeningen 

Voor de ommekomst van de termijn van het nieuwe VBB moet er op provinciaal niveau een knoop 

doorgehakt worden met betrekking tot de windenergielocatie Lage Weide. Het is niet de bedoeling van de 

wetgever geweest om “aan de lopende band” VBB’s te nemen.  

 

6. Financiën 

n.v.t. 

 

7. Realisatie 

Artikel 3.7, tweede lid, van de Wro bepaalt dat er een datum van inwerkingtreding vast gesteld moet 

worden. Het VBB treedt in werking, na bekendmaking, op 27 mei 2014. Op die dag vervalt de voor-

bereidingsbescherming van het op 25 november 2013 genomen VBB.  

 

8. Juridisch 

Zie wettelijke grondslag. 

 

9. Europa 

Er is niet gebleken dat er Europeesrechtelijke risico’s zijn.  

 

10. Communicatie 

Uitgebreide communicatie rondom dit onderwerp heeft eind november vorig jaar plaatsgevonden. Nu ligt 

uitgebreide communicatie minder voor de hand.   

 

11. Bijlagen 

1. Tekst bekendmaking voorbereidingsbesluit 

2. Verbeelding van plangebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft 
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Bijlage 1 – bekendmaking voorbereidingsbesluit 

 

Voorbereidingsbesluit 

Gedeputeerde staten van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.1, eerste lid, van de Wet 

ruimtelijke ordening juncto artikel 3.7, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat provinciale staten op 14 april 

2014 hebben besloten:  

 

Besluiten: 

1. te verklaren dat een provinciale ruimtelijke verordening wordt voorbereid, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (“voorbereidingsbesluit”), 

voor de gronden op bedrijventerrein Lage Weide, gemeente Utrecht, waarvan de exacte plaatsbepaling is 

vastgelegd in het GML-bestand met bestandsnaam NL.IMRO.9926.VB1403Windenergie-VA01; 

2. te bepalen dat: 

a. dit voorbereidingsbesluit niet betrekking heeft op activiteiten die in overeenstemming zijn met het 

vigerende bestemmingsplan voor het gebied dat is opgenomen in de verbeelding bij dit voor-

bereidingsbesluit; 

b. dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 27 mei 2014 na bekendmaking. 

 

Gebied voorbereidingsbesluit 

Het voorbereidingsbesluit betreft de windenergielocatie Lage Weide, waarvan de de exacte plaatsbepaling is 

vastgelegd in het GML-bestand met bestandsnaam NL.IMRO.9926.VB1403Windenergie-VA01. Van het gebied is 

een situatietekening gemaakt.  

 

Terinzagelegging 

Het voorbereidingsbesluit ligt met de daarbij behorende situatietekening met ingang van 27 mei 2014 voor een 

ieder ter inzage. Een papieren versie van het voorbereidingsbesluit ligt tijdens kantooruren ter inzage in het 

Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht en bij de gemeente Utrecht, Balie Bouwen Wonen en 

Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht. Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar op  

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open. 

 

Heeft u nog vragen? 

Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij de griffie van provinciale staten, de heer H. Schoen, tel. (030) 

2582360  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Bijlage 2 – Plangebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft 

 

 

 

 

 

 


