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Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Voorgeschiedenis
Op 4 februari 2013 zijn de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) door u vastgesteld. In april 2014 
hebben uw Staten een Voorbereidingsbesluit genomen met betrekking tot de 
windenergielocatie Lage Weide. Op 23 juni 2014 zijn de concept-ontwerpen van de 
tweede partiële herziening van PRS en PRV behandeld in de Statencommissie RGW 
met als uitkomst dat deze ter inzage gelegd konden worden. Op 9 juli zijn deze zes 
weken ter inzage gelegd.

Essentie / samenvatting
- Windenergielocatie Lage Weide:
Bij de vaststelling van het Voorbereidingsbesluit voor de windenergielocatie Lage 
Weide is met u afgesproken deze locatie uit de PRS en PRV te halen. Deze tweede 
partiële herziening voorziet hierin.
- Duurzame energie, experimenteerruimte.
Bij de eerste herziening in maart 2014 is de experimenteerruimte voor duurzame 
energie uit de PRS verankerd in de PRV. Bij de behandeling van de eerste partiële 
herziening in uw Staten en na uitspraak van de Raad van State (12 maart 2014) 
bestond aanleiding de bepalingen over verstedelijking in het landelijk gebied en de 
relatie met kernkwaliteiten landschap aan te passen. 

U ontvangt de ontwerpen zowel digitaal als analoog. Zoals u bekend is, is krachtens 
de Wet ruimtelijke ordening de digitale versie na vaststelling rechtsgeldig en niet de 
analoge versie. De partiële herzieningen sluiten aan bij de objectgerichte opzet van 
de PRS en PRV. U kunt de digitale versie (de versie die uw Staten gaan vaststellen) 
inzien via onze viewer op http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl en via de 

http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/


landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. De teksten zijn, behoudens aanpassingen 
om de ‘ontwerp’-status te wijzigen in een vastgestelde, inhoudelijk niet gewijzigd ten 
opzichte van de eerder digitaal gepubliceerde ontwerpen.

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpen zijn 87 zienswijzen en reacties 
binnengekomen. Deze hebben wij samengevat en van een reactie voorzien in de 
concept Nota van Beantwoording. De zienswijzen gaven geen aanleiding tot 
aanpassingen. De Nota van Beantwoording ontvangt u ter vaststelling. Na 
vaststelling zal de Nota in die zin worden aangepast dat waar nu staat “Reactie GS” 
en “Voorstel GS”, deze worden gewijzigd in “Reactie PS” en “Besluit PS”.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Beschikken over een actueel ruimtelijk beleidsinstrumentarium dat bijdraagt aan 
behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving in de 
provincie. 

Financiële consequenties
Uitgaven voor publicatie. Deze zijn onderdeel van en budgettair passend in het RAP 
project “energie goed ingepast”, projectnummer 21211602. 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid 
Realisatie van (grootschalige productie van) duurzame energie ligt maatschappelijk 
gevoelig. De wens te komen tot meer duurzame energie (met name via wind, zon of 
bio) kan op gespannen voet staan met andere belangen, met name in het landelijk 
gebied. Op grond van de Elektriciteitswet (art. 9e) zou een initiatiefnemer op grond 
van de huidige PRS/PRV na het verlopen van het voorbereidingsbesluit een 
windpark te Lage Weide kunnen realiseren. Dit kan zij in die situatie ongeacht het 
provinciale of gemeentelijke beleid over de aanvaardbaarheid van een windpark te 
Lage Weide. Voorkomen moet worden dat de provincie of gemeente in een positie 
komen te verkeren waarin haar belangen niet goed kunnen worden geborgd. De 
herziening voorziet in het behouden van deze regierol. 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
n.v.t

Effecten op duurzaamheid
Wanneer  de  windenergielocatie  Lage  Weide  wordt  geschrapt,  heeft  dat  géén 
gevolgen  voor  de  ambitie  met  betrekking  tot  de  te  realiseren  65,5  MW’s  aan 
windenergie in de provincie. 
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Voorgesteld wordt 
1. de tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 

(met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1411PRSph-VA01) en de 
tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1411PRVph-VA01) conform de 
artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in 
elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen.

2. De Nota van Beantwoording als onderdeel van de tweede partiële herziening 
van de Provinciale Ruimelijke Structuurvisie 2013-2028 vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 3 november 2014;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014, afdeling FLO, 
nummer  8109008B;

Gelezen het ontwerp van de tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028 en het ontwerp van de tweede partiële herziening 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, inclusief concept Nota van Beantwoording;

Overwegende dat het wenselijk is te beschikken over een actueel ruimtelijk 
beleidskader voor de middellange termijn, met doorwerking in ruimtelijke 
beleidsinstrumenten ; 

Gelet op artikel 4.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening juncto de artikelen 
1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikelen 145 en 152 
van de Provinciewet;

Besluiten: 
1. de tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 

(met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1411PRSph-VA01) en de 
tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1411PRVph-VA01) conform de 
artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in 
elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen.

2. De Nota van Beantwoording als onderdeel van de tweede partiële herziening 
van de Provinciale Ruimelijke Structuurvisie 2013-2028 vast te stellen.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting

1. Wettelijke grondslag
In artikel 2.2, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening is geregeld dat Provinciale Staten voor aspecten van 

provinciaal ruimtelijk beleid een structuurvisie kunnen vaststellen. Uit artikel 158 Provinciewet volgt dat het 

opstellen van het Ontwerp een bevoegdheid is van GS. Artikel 4.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening 

vormt de grondslag voor de PRV. De PRV bevat géén zogenaamde burgerbindende bepalingen. De normen 

zoals opgenomen in de artikelen van de verordening moeten eerst "vertaald" worden in een gemeentelijk 

planologisch besluit. Pas dan worden burgers daardoor gebonden. 

2. Beoogd effect
Beschikken over actueel ruimtelijk beleidsinstrumentarium dat bijdraagt aan behoud en 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de provincie.

3. Effecten op duurzaamheid
Wanneer  de  windenergielocatie  Lage  Weide  wordt  geschrapt,  heeft  dat  géén 
gevolgen  voor  de  ambitie  met  betrekking  tot  de  te  realiseren  65,5  MW’s  aan 
windenergie in de provincie. Het actualiseren van het experimenteerartikel duurzame 
energie biedt meer ruimte aan duurzame energie met behoud van de afweging tot 
andere belangen. Het biedt de mogelijkheid een goede balans te vinden in People, 
Profit en Planet.

4. Argumenten
Procedure

De partiële herziening van de PRS en van de PRV, met bijbehorende Nota van Beantwoording liggen thans voor 

ter vaststelling door uw Staten. Conform de wettelijke vereisten hebben wij eerst een ontwerp partiële herziening 

van de PRS en de PRV opgesteld en gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn 87 

zienswijzen bij de provincie binnengekomen. De ontvangen zienswijzen hebben wij in de concept -Nota van 

beantwoording samengevat en van een reactie en voorstel voorzien. 

Inhoud van de Partiële herziening PRS/PRV: in de vergadering van 4 februari 2013 
hebben uw Staten de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) vastgesteld. De herzieningen van 
PRS en PRV richten zich op het schrappen van de windenergielocatie te Lage 
Weide. Deze stap is in november 2013 en april 2014 aangekondigd door het nemen 
van een voorbereidingsbesluit. Bij de vaststelling van het voorbereidingsbesluit in 
april 2014 is toegezegd de locatie Lage Weide te schrappen uit de PRS en PRV vóór 
afloop van dit voorbereidingsbesluit. 
Daarnaast biedt de herziening van de PRV een toetsingskader bij duurzame energie 
in het landelijk gebied (de experimenteerruimte) conform toezegging aan de Staten 
bij de vaststelling van de eerste partiële herziening. De aanpassingen betreffen geen 
beleidswijziging. De afwegingsruimte uit de PRS blijft zoals bedoeld. De 
aanpassingen aan de PRV zijn noodzakelijk om uw ruimtelijk beleid, zoals verwoord 
in de PRS, te kunnen continueren

Er is overwogen geen partiële herziening op te stellen. Geen besluit nemen ten 
aanzien van de windenergielocatie Lage Weide heeft tot gevolg dat de aangewezen 
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locatie in de PRV in stand blijft. Mocht na 26 november 2014 een initiatiefnemer zich 
melden bij de provincie met een, door de gemeente, afgewezen aanvraag tot 
herziening van het bestemmingsplan (ex artikel 9e Elektriciteitswet), dan kunnen PS 
niet anders dan het verzoek van de initiatiefnemer tot het maken van een 
inpassingsplan honoreren. Omdat toegezegd is uw Staten niet voor voldongen feiten 
te plaatsen, stellen wij u voor een besluit te nemen over het schrappen van de locatie 
vóór afloop van het VBB.

5. Kanttekeningen
Door zo snel na de vaststelling van de PRS en PRV en de vorige partiële herziening 
een nieuwe partiële herziening vast te stellen lijkt de provincie jaarlijks haar beleid 
aan te passen. Dit is ondervangen door te wijzen op het verband met en logische 
vervolg op de eerdere besluiten, met name de toezegging via het 
Voorbereidingsbesluit de zoeklocatie Lage Weide te schrappen.

6. Financiën
Uitgaven voor publicatie. Onderdeel van en budgettair passend in het RAP project 
“energie goed ingepast”, projectnummer 21211602. 

7. Realisatie
Na vaststelling worden de partiële herzieningen bekend gemaakt en ter inzage 
gelegd.

8. Juridisch
Zie wettelijke grondslag

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

10. Communicatie
De concept-Nota van Beantwoording wordt, voorafgaand aan behandeling in de 
Statencommissie RGW of ten behoeve van een door de Staten te organiseren aparte 
inspreekavond, toegezonden aan de indieners van de zienswijzen. In samenhang 
met de officiële publicaties, na vaststelling door PS, wordt een communicatietraject 
ingezet.

11. Bijlagen

1. concept Nota van Beantwoording
2. Ontwerp tweede partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
2013-2028 en van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013.
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