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ONDERWERP 2de partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 

 

Geachte commissieleden, 

 

Op 13 oktober zal uw commissie de ontwerp tweede partiële herziening ruimtelijke structuurvisie 

2013-2028 (PRS) en de bijbehorende Verordening bespreken. Op 23 juni 2014 zijn deze besproken 

ter voorbereiding op de tervisie legging. Bij deze behandeling bestond behoefte aan inzicht in het 

(juridische) verschil tussen de huidige "ster"locaties in de PRS en het eventueel als zodanig opnemen 

van Lage Weide als vergelijkbare "ster"; een en ander in relatie tot de Elektriciteitswet. 

 

Naast de, in de PRS, ruimtelijk afgewogen windenergielocaties hebben we als provincie ook nog niet 

ruimtelijk afgewogen windenergielocaties (de zogenaamde sterlocaties). Nog niet ruimtelijk afgewogen 

windelocaties in de PRS zijn de locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Baambrugge, langs de 

A2 ter hoogte van Breukelen en langs de A12 ten zuidwesten van Woerden.  

 

Deze sterlocaties zijn mede gebaseerd op het feit dat zij reeds opgenomen waren in de Structuurvisie 

2005-2015. Sinds de vaststelling van deze structuurvisie in 2004 zijn ruimtelijke omstandigheden 

gewijzigd (status landschappen, stedelijke ontwikkelingen, e.d.). Op basis van voortschrijdende 

omstandigheden zal een ruimtelijke afweging nodig zijn indien een gemeente alsnog verzoekt deze 

locaties in de PRV op te nemen. Opname als sterlocatie geeft aan dat we voor deze locaties bereid 

zijn die procedure te starten, maar niet dat deze ruimtelijk zijn afgewogen. 

 

Lage Weide is in de PRS ruimtelijk afgewogen. De windenergielocatie Lage Weide kan alleen maar 

sterlocatie worden wanneer zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen (of hebben gedaan) en er 

sprake is van gewijzigde omstandigheden sinds de vaststelling van de PRS&PRV. Daarvan is echter 

geen sprake. Lage Weide is daarmee per definitie niet van dezelfde categorie als sterlocaties en kan 

daarom niet als zodanig worden opgenomen worden in de PRS.  

 

De relatie met de Elektriciteitswet is hierin gelegen dat een initiatiefnemer zich, op grond van artikel 

9e, tot PS kan richten met het verzoek een inpassingsplan voor het initiatief vast te stellen. 

Vanzelfsprekend komt niet ieder denkbare locatie hiervoor in aanmerking. PS kunnen dan ook 

weigeren een inpassingsplan te maken. Het enkele feit dat er geen draagvlak is bij het 

gemeentebestuur is geen weigeringsgrond ex artikel 9e Elektriciteitswet. Artikel 9e, tweede lid 

Elektriciteitswet ziet juist op de situatie dat er geen draagvlak is bij het gemeentebestuur en de 

gemeente weigert mee te werken aan het planologisch mogelijk maken van een windenergielocatie. 

Van belang is de vraag of de locatie als ruimtelijk aanvaardbaar is opgenomen in de ruimelijke 

structuurvisie.  

   

 


