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Bijlage(n): besluit, aanvraag Weidewind B.V. en verslag raadvergadering 30 januari 2014   

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Voorgesteld wordt de aanvraag van Weidewind B.V. tot het vaststellen van een inpassingsplan voor 6 

windturbines op het industrieterrein Lage Weide, gemeente Utrecht, af te wijzen.  

 

Voorgeschiedenis 

Op 28 oktober 2014 heeft Weidewind B.V. een verzoek ingediend tot het vaststellen van een inpassingsplan voor 

het realiseren van een windpark van 6 windturbines op het industrieterrein Lage Weide in Utrecht. Weidewind 

B.V. stelt dat “de gemeenteraad op 30 januari 2014 besloten heeft de Structuurvisie Windmolens Lage Weide niet 

vast te stellen. Door dit Raadsbesluit weigert de gemeente formeel medewerking te verlenen aan de benodigde 

ruimtelijke procedure om windmolens op Lage Weide mogelijk te maken”.  

 

Artikel 9e van de Elektriciteitswet (Ew) bepaalt waaraan voldaan moet zijn voordat een dergelijk verzoek aan 

Provinciale Staten gedaan kan worden. Kort gezegd moet een initiatiefnemer de gemeente verzoeken een 

bestemmingsplan vast te stellen, dan wel een bestemmingsplan te herzien om (planologisch) de realisatie van 

windturbines mogelijk te maken. Pas wanneer de gemeenteraad een verzoek tot vaststelling/wijziging van een 

bestemmingsplan expliciet afwijst (weigert), kan een initiatiefnemer zich tot Provinciale Staten wenden. Nu aan 

beide voorwaarden niet is voldaan (er is geen verzoek gedaan en er is geen expliciete weigering), blijft de Ew 

buiten toepassing.  

Overigens is de beoogde locatie Lage Weide niet langer een provinciale windenergielocatie. De wind-

energielocatie Lage Weide is bij de vaststelling van de tweede partiële herziening uit de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) geschrapt. 

 

Essentie / samenvatting 

De aanvraag voldoet niet aan de in artikel 9e van de Ew voorgeschreven voorwaarden. De Ew blijft om die reden 

buiten toepassing. Overigens heeft het verzoek betrekking op een locatie die niet langer tot het provinciaal belang 

behoort. Bij de vaststelling van de tweede partiële herziening is de windenergielocatie Lage Weide uit de PRS en 

PRV geschrapt.  

De gemeente kan te allen tijde besluiten een bestemmingsplan voor de locatie Lage Weide vast te stellen. De 

PRV vormt hiervoor geen belemmering.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Geen, het verzoek valt buiten de reikwijdte van het provinciale beleid.  

 

Financiële consequenties 

N.v.t.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Realisatie van windenergielocaties in de provincie Utrecht kunnen qua bestuurlijk draagvlak gevoelig liggen. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Geen bijzonderheden. 

 

Effecten op duurzaamheid 

n.v.t.  

 

 

 

Voorgesteld wordt  

 

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de vaststelling van een inpassingsplan ten behoeve van de 

realisatie van 6 windturbines op de locatie Lage Weide, gemeente Utrecht. 

 

Gelet op het feit dat de Elektriciteitswet niet van toepassing is, alsmede op het feit dat er geen provinciaal belang 

aan de orde is;  

 

Besluiten: 

1. het verzoek tot het vaststellen van een inpassingsplan ten behoeve van de realisatie van 6 windturbines op 

de locatie Lage Weide, gemeente Utrecht af te wijzen, zoals vervat in de brief aan Weidewind B.V. met 

nummer  810E9CCD/PS2014RGW10; 

2. de raad van de gemeente Utrecht hiervan in kennis te stellen. 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2014 tot afwijzing van de aanvraag van Weidewind B.V. tot 

vaststelling van een inpassingsplan ten behoeve van de realisering van een windpark van 6 windturbines op 

industrieterrein Lage Weide in Utrecht;  

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 november 2014, afdeling FLO, nummer 810E9B1A; 

 

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de vaststelling van een inpassingsplan ten behoeve van de 

realisatie van 6 windturbines op de locatie Lage Weide, gemeente Utrecht. 

 

Gelet op het feit dat de Elektriciteitswet niet van toepassing is, alsmede op het feit dat er geen provinciaal belang 

aan de orde is;  

 

Besluiten: 

1. het verzoek tot het vaststellen van een inpassingsplan ten behoeve van de realisatie van 6 windturbines op 

de locatie Lage Weide, gemeente Utrecht af te wijzen, zoals vervat in de brief aan Weidewind B.V. met 

nummer  810E9CCD/PS2014RGW10; 

2. de raad van de gemeente Utrecht hiervan in kennis te stellen. 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 
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 Toelichting 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 9e van de Elektriciteitswet in samenhang met artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening 

 

2. Beoogd effect 

Geen, het verzoek valt buiten de reikwijdte van het provinciale beleid.  

 

3. Effecten op duurzaamheid 

n.v.t.  

 

4. Argumenten 

Nu de Elektriciteitswet niet van toepassing is en er geen sprake is van een provinciaal belang, wordt de 

aanvraag afgewezen.  

 

5. Kanttekeningen 

Zie argumenten.  

 

6. Financiën 

n.v.t. 

 

7. Realisatie 

Het besluit wordt na vaststelling door PS verzonden aan Weidewind B.V. en de raad van de gemeente 

Utrecht. Tegen het besluit staat bezwaar open bij PS.  

 

8. Juridisch 

De Elektriciteitswet blijft buiten toepassing omdat niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 

9e van de Elektriciteitswet. Daarnaast is er geen sprake van provinciaal belang als bedoeld in artikel 4.1 van 

de Wet ruimtelijke ordening. 

 

9. Europa 

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

 

10. Communicatie 

Na de PS-vergadering wordt een nieuwbericht op de provinciale website geplaatst (PUA). 

 

11. Bijlagen 

 Aanvraag Weidewind B.V. en verslag raadsvergadering 30 januari 2014 

 Besluit 


